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Papéis sulfite, caixas de leite 
longa vida, cartolinas, papéis de 
seda, caixas de papelão, jornais, 
revistas, cadernos e livros

Folhas usadas de papel toalha, 
guardanapos usados, papéis 
fotográficos, papéis-carbono, celofanes, 
folhas de papel vegetal, fitas adesivas, 
embalagens de papel ou papelão sujas 
com alimento ou cascas de frutas

Garrafas, potes, frascos de 
condimentos, copos, pratos

Espelhos, lâmpadas, vidros de 
automóvel, objetos de cristal, 
cerâmica e porcelana, vidraria de 
laboratório contaminada, frascos de 
produtos químicos e termômetros

Esponjas de aço, latas de aerossol, de 
tinta, de pesticida e de outros produtos 
químicos, pilhas, baterias, embalagens 
metalizadas

Sacos e sacolas, copos plásticos 
usados ou não, canetas sem 
carga, garrafas PET, embalagens 
de iogurte, tampas, canudos, 
tubos e embalagens de produtos 
atóxicos e não corrosivos

Acrílicos em geral, adesivos, tomadas, 
espumas, embalagens contaminadas 
com produtos químicos, cartuchos e 
toners de impressora

Papel

Vidro

Latas em geral, objetos de 
alumínio, cobre, bronze, fios, 
grampos, clipes, tampas de 
garrada

Metal

Plástico

Resíduos recicláveis 
Deposite no local correto

Consciência ambiental: você tem tudo a ver com isso!

Reutilize a água de lavagem 
da louça para eliminar os 
resíduos de substâncias das 
embalagens recicláveis



Descarte especial
Coletor laranja: medicamentos

Coletor branco: curativos usados, 
seringas (em recipientes rígidos 
próprios) e luvas

Logística reversa: resíduos e 
embalagens de agrotóxicos e óleos 
lubrificantes, pilhas e baterias, 
pneus, produtos eletrônicos e seus 
componentes, lâmpadas e cápsulas 
de máquinas de café*

* Consultar os fabricantes sobre a logística reversa.  Não
  estando disponíveis os meios de coleta, fazer a separação
  manual dos componentes e descartá-los conforme a
  respectiva categoria.

Orgânicos (compostagem)
Restos e cascas de frutas 
Restos de legumes e verduras
Pó de café e coadores descartáveis 
usados
Restos ou migalhas de pães e 
bolachas/biscoitos
Farinhas e restos de grãos crus

Aparas de ervas, raízes ou 
capim seco
Restos de poda e jardinagem
Folhas
Saquinhos de chá
Grama seca
Serragem de madeira não tratada

REJEITOS

Embalagens metalizadas
Papéis-carbono
Papéis-celofane
Papéis parafinados
Papéis engordurados ou sujos
Fitas e etiquetas adesivas
Esponjas

Fotografias
Resíduos de sanitários
Toalhas e guardanapos de papel 
usados
Couro e tecidos
Carnes
Ossos
Laticínios
Material acrílico

Resíduos não recicláveis 
Deposite no local correto

Consciência ambiental: você tem tudo a ver com isso!

Ainda com dúvidas?
Consulte a Divisão de Gestão 
Ambiental de seu campus.



Descarte especial

Coletor laranja: medicamentos

Coletor branco: curativos usados, 
seringas (em recipientes rígidos 
próprios) e luvas

Logística reversa: resíduos e 
embalagens de agrotóxicos e óleos 
lubrificantes, pilhas e baterias, 
pneus, produtos eletrônicos e seus 
componentes, lâmpadas e cápsulas 
de máquinas de café*

* Consultar os fabricantes sobre a logística reversa.  Não estando disponíveis os meios de coleta, fazer a 
separação manual dos componentes e descartá-los conforme a respectiva categoria.

Orgânicos e rejeitos

Restos e cascas de frutas
Restos de legumes e verduras
Pó de café e coadores descartáveis 
usados
Restos ou migalhas de pães e 
bolachas/biscoitos
Saquinhos de chá
Embalagens metalizadas
Papéis-carbono
Papéis-celofane
Papéis parafinados
Papéis engordurados ou sujos

Fitas e etiquetas adesivas
Esponjas
Fotografias
Resíduos de sanitários
Toalhas e guardanapos de papel 
usados
Couro e tecido
Carnes
Ossos
Laticínios
Material acrílico

Resíduos não recicláveis 
Deposite no local correto

Consciência ambiental: você tem tudo a ver com isso!

Ainda com dúvidas?
Consulte a Divisão de Gestão 
Ambiental de seu campus.



Objetos perfurocortantes contaminados por agentes biológicos: 
depositar em recipiente rígido próprio; fechar e lacrar a caixa, depositando-a,  
a seguir, em coletor branco (infectante).

Luvas: descartar de acordo com a classe de risco do contaminante
(ex.: agente infectante em coletor branco e agente químico em coletor laranja).

Culturas de micro-organismos (sólidos): descartar em embalagem 
apropriada para autoclave; autoclavar e depositar em coletor branco 
(infectante). 

Culturas de micro-organismos (líquidos): autoclavar ou aplicar produto 
desinfetante; descartar como resíduo não infectante.

Resíduos químicos: primeiramente, segregar, identificar e acondicionar os 
resíduos. Depois, consulte a Divisão de Gestão Ambiental e/ou Comissão de 
Resíduos de seu campus! Não jogar em saco branco. Não descartar na pia (ou 
em redes de esgoto). Não autoclavar.

Vidraria quebrada: tratar como resíduo perfurocortante do material ou 
mistura contaminante.

Medicamentos: descartar em coletor laranja, identificado com etiqueta 
padrão.

Consciência ambiental: você tem tudo a ver com isso!

Resíduos laboratoriais
Deposite no local correto

!

Ainda com dúvidas?
Consulte a Divisão de Gestão 
Ambiental de seu campus.


