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INTRODUÇÃO

A Rede Sustenta Minas é um grupo de 
trabalho integrado por representantes de 
órgãos públicos no estado de Minas Gerais, 
que executam funções relacionadas à 
sustentabilidade.

vidro
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Menos de 3% de todo o  
resíduo produzido no Brasil   
é reciclado (Plano Nacional de 

Resíduos Sólidos, 2015)

Segundo a Fundação  
Ellen MacArthur, em 2050  
haverá mais plásticos do  
que peixes nos oceanos.

O Brasil produz mais de  
79 milhões de toneladas  
de lixo urbano por ano.  

(Abrelpe, 2019)

Nós podemos  
mudar isso!

O maior erro é  
não fazer nada por achar 

que se faz pouco...

Mude de atitude e 
ajude muita gente a 

ganhar vida!

O objetivo da Rede Sustenta Minas é a cooperação 

técnica entre os partícipes para o intercâmbio 

de experiências e informações, mediante a 

implementação de ações conjuntas e de apoio 

mútuo, visando à implementação de programas 

e ações interinstitucionais de responsabilidade 

socioambiental.

Dentro dessa perspectiva, nesta cartilha 

apresentaremos algumas informações e diretrizes que 

orientam para o descarte correto dos materiais e para 

a promoção da coleta seletiva nos órgãos públicos.



   

RESÍDUO X REJEITO
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Resíduo

Todo material, substância ou objeto 
que resta, ou sobra, de um produto ou 
processo resultante da ação humana.  
Os resíduos podem ser: 

• Reutilizáveis;

• Recicláveis;

• Rejeitos.
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Rejeito

Tipo específico de resíduo para o 
qual não existem possibilidades de 
reaproveitamento ou reciclagem 
economicamente viáveis. A única  
possibilidade de destinação do rejeito  
é a disposição final: o aterro sanitário.

RejeitosResíduos

Lata de 
bebidas

Latas de 
comida

Fios

Ferro

Sucatas

Garrafas

Copos 
descartáveis

copos de
iogurte

Sacos
plásticos

Embalagens
em geral

Revistas

Jornais

Caixa de leite 
ou suco

Impressos

Fotogra�as

Embalagens em 
papelão ou papel

Tubos de 
pasta de dente

Copos

Garrafas

Potes de
conservas

Restos de 
alimentos

Fragmento de
cerâmica e 
porcelana

Lenços 
higiênicos

Frutas

Esponja 
de aço

Espelho

cabo de 
panela

Papel
higiênico

Clipes e
grampos

Fraldas

Cascas de 
frutas

Fita crepe

Esponja



   

SUGESTÕES PARA DESCARTE 
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SUGESTÕES PARA DESCARTE 

Opção 1 - Rejeito X Resíduo

9	1 coletor para rejeitos e 1 coletor para 
resíduos 

9	A diferenciação pode ser feita pelas 
cores dos sacos plásticos ou pelas 
cores dos próprios coletores  
(ex. azul e preto)
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Opção 2 – Rejeito x Resíduo x Papel

9	1 coletor para rejeitos, 1 coletor para 
papel e outro para os demais resíduos 

9	A diferenciação pode ser feita pelas 
cores dos sacos plásticos ou pelas 
cores dos próprios coletores  
(ex. azul e preto) e caixa de  
papelão para depósito de papéis

DICAS DE COMO GARANTIR A  
EFETIVIDADE DA COLETA SELETIVA:
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9	Fazer/sugerir parceria com cooperativa/

associação de catadores de materiais 

recicláveis 

9	Fazer campanhas internas de mobilização do 

corpo funcional

9	Informar e sensibilizar para estimular a 

mudança de hábitos

9	Selecionar servidores para serem facilitadores 

da mobilização do corpo funcional
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9	Estabelecer metas e estimular o seu 
cumprimento

9	Realizar a pesagem dos materiais

9	Divulgar os resultados da coleta

9	Divulgar a parceria da rede Sustenta Minas
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