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Coleta Seletiva 

 

A Coopervida (Cooperativa de Catadores de Resíduos 

Recicláveis) é responsável pela coleta na UFSCar. 

 

Benefícios da Reciclagem: 

 a preservação do meio ambiente;  

 menor consumo de recursos naturais;  

o uso de menos espaço nos aterros sanitários;  

grande economia de energia elétrica;  

 geração de um grande número de empregos  

 Melhores condições de trabalho para os catadores. 

 

 

ANTES: 

 

 

DEPOIS: 

 

 

“Reciclar é economizar energia, poupar 

recursos naturais e trazer de volta ao ciclo 

produtivo o que jogamos fora.” 

 

 

O que pode ser reciclável? 

Para não errar na hora da separação, consulte a tabela 

abaixo. 

 

Vidro 

Reciclável 

Copos, garrafas, recipientes e frascos 
de remédios vazios. 

Não reciclável 

Vidros contaminados com resíduos 
tóxicos, espelhos, lâmpadas, vidros 

planos (portas, janelas, etc.) e pratos 
refratários (inclusive também os de 

cerâmica e louça). 

Plástico 

Reciclável 

Copos descartáveis, embalagens de 
produtos de limpeza, embalagens 

PET, sacos plásticos em geral ( arroz, 
leite, açúcar, etc), radiografias e 

acrílico. 
 

Não reciclável 

Isopor, tomadas, adesivos, espuma e 
fotografias. 

Papel 

Reciclável 

Papelão e embalagens de ovo, 
embalagens “longa vida”, folhas de 
caderno e sulfite, jornais e revistas. 

 

Não reciclável 

Adesivos, etiquetas, fita crepe, 
fotografias, papel higiênico, papeis e 

guardanapos engordurados ou 
molhados e papéis metalizados ou 

plastificados (embalagens de 
salgadinho, bolacha, etc.). 

Metais 

Reciclável 

Latas de alumínio (refrigerante e 
cerveja). 

 

Não reciclável 

Grampos, clipes, latas contaminadas 
com resíduos tóxicos (tinta), 

“marmitex”. 

Outros materiais 

Reciclável 

Óleo vegetal usado (dentro de garrafa 
plástica bem vedada) e brinquedos. 

Não reciclável 

Tecidos, resíduos orgânicos (restos de 
comida) e madeira. 

 

ATENÇÃO PARA A CORRETA 

DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS 

Nos coletores azuis APENAS resíduos recicláveis 

ENSACADOS. Não descarte os materiais de forma 

individual.  

 

Nas lixeiras APENAS os resíduos orgânicos e não 

recicláveis. 

 

Contato: 

DEGR – 3351-8015             DeAEA- 3306-6462 

                                               


