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sobre nós

A IMar Jr. atua no mercado desde 2015, é composta e gerida por

alunos de graduação dos cursos de Bacharelado Interdisciplinar

em Ciências e Tecnologia do Mar, Engenharia Ambiental e

Engenharia de Petróleo. Somos uma empresa interdisciplinar que,

sob a orientação de professores doutores da Universidade Federal

de São Paulo, oferece serviços e consultoria ambiental de

excelência.

 

Fazemos parte do Movimento Empresa Júnior (MEJ) que, no Brasil

possui mais de 600 empresas juniores com mais de 11 mil projetos

de alto impacto ao todo, assumindo o compromisso de

transformar o país de forma conectada.

sobre esse e-book

O processo de reciclagem consiste em transformar materiais
usados em novos produtos e, neste e-book, vamos  conferir o que
pode ser reciclado e como separar esses materiais. 

 

A separação de lixo é uma prática que gera impactos positivos na
economia, no meio ambiente e no consumo de energia.

Boa leitura!



 

PRIMEIRO PASSO

RECICLAGEM

PAPEL
 

PLÁSTICO
 

VIDRO
 

METAL
 

ORGÂNICO
 

NÃO RECICLÁVEL
 

O primeiro passo para a reciclagem é a separação do lixo,

podendo ser separado em:

 



 

SAIBA A DIFERENÇA...;;;

 

O material reciclado é o material que já passou pelo
processo de reciclagem, ou seja, ele é proveniente de
outros materiais que foram transformados. 

 

Já o material reciclável é o material que, se destinado de
maneira correta, pode passar pelo processo de reciclagem
e ser transformado em um novo produto.

 

RECICLADO E RECICLÁVEL



 

LIXEIRA

CORES

As lixeiras possuem cores distintas para destinar cada
material e facilitar o descarte, sendo elas:

PAPÉIS
 

  METAIS                       
 

VIDROS
 

PLÁSTICOS
 



Presente no nosso dia a dia, o papel é um material fácil de
encaminhar para a reciclagem. 

 

PAPEL

Papéis de escritório;

Papéis de impressão; 

Papéis de embrulho;

Papelão; 

Jornais;

Revistas;

Cadernos;

Cartolinas;

Embalagens longa vida.

 

Papel vegetal; 

Papel celofane;

Papeis encerados ou

plastificados; 

Papel carbono; 

Papéis sanitários

usados; 

Papéis sujos (lenço,

guardanapo).

SÃO RECICLÁVEIS
 
 

NÃO SÃO RECICLÁVEIS
 
 



Os plásticos estão em praticamente todos os lugares,

desde embalagens de alimentos e bebidas até em
utensílios domésticos. No caso deste material, é
importante tirar o excesso de sujeira antes de descartá-lo
corretamente.

PLÁSTICO

Embalagens;

Tampas plásticas;

Utensílios domésticos;

Garrafas de refrigerante.

 

Plásticos tipo celefane;

Embalagens metalizadas;

Plásticos usados na indústria

eletro-eletrônica.

 

 

SÃO RECICLÁVEIS
 
 

NÃO SÃO RECICLÁVEIS
 
 



Assim como nos plásticos, ao descartar os vidros é
necessário retirar o excesso de sujeira.

 

VIDRO

SÃO RECICLÁVEIS
 
 

NÃO SÃO RECICLÁVEIS
 
 

Garrafas de bebidas;

Potes alimentícios;

Cacos.

 

Espelhos;

Lâmpadas;

Ampolas de medicamento;

Cristal;

Vidros temperados.



Os metais podem ser classificados em ferrosos (ferro e aço)

e os não-ferrosos (alumínios, cobre, chumbo).

 

METAL

Latas de alumínio;

Tampas de garrafa;

Embalagens metálicas

de congelados.

 

Clipes;

Grampos;

Esponjas de aço;

Pregos;

Canos.

SÃO RECICLÁVEIS
 
 

NÃO SÃO RECICLÁVEIS
 
 



 

ORGÂNICOS

ORGÂNICOS
 
O lixo orgânico é toda máteria de origem
biólogica como restos de frutas, verduras e
hortaliças. (deixar separado como os outros). 

 

POSSIBILIDADE DE DESTINAÇÃO
 
 

A compostagem é uma
possibilidade de destino final ao
lixo orgânico. Por se tratar de
um conjunto de estimulação de
decomposição de materiais
orgânico, a técnica ajuda na
redução de volume de resíduos
orgânicos enviados para o aterro
sanitário, contribuindo para o
meio ambiente e para
economia.

 



 

OUTROS MATERIAIS

OLÉO
 

PILHAS E BATERIAS
 
Por ser um material que precisa de um cuidado

especial, existem muitos pontos de coletas de

pilhas e baterias.  Não se deve fazer o descarte

desse material junto com o lixo comum.

 

PNEU E ENTULHO
 
São dois materiais que a reciclagem é complexa,

porém, possivel. No caso do pneu, é importante

devolvê-lo onde foi comprado para que o

fabricante faça o descarte correto. Já no caso do

descarte correto de entulho, é necessário conferir

o que determina a prefeitura do seu município.

 

A coleta de oléo já é uma realidade em muitas

cidades, para descartar o material é preciso

armazer o produto usado em uma garrafa pet e

levar ao ponto de coleta mais próximo ou entregar

aos catadores que passam por muitos bairros.



 

DICA PARA EMRPESAS

PLANO DE GERENCIAMENTO DE

RESÍDUOS SÓLIDOS - PGRS

O PGRS desenvolve uma melhor separação e finalidade dos

resíduos produzidos por empresas e condomínios, a fim de

estar de acordo com as leis vigentes e diminuir o impacto

ambiental.



 

DESAFIOS?

ENTRE EM CONTATO

Você tem um desafio? Nós adoramos resolvê-lo!

 

Temos  como objetivo tornar a Baixada Santista mais

sustentável através dos  nossos serviços, para isso,

oferecemos projeto e consultoria ambiental para entender

e analisar as necessidades específicas de cada cliente,

 
 
 
 

contato@imarjunior.com.br
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