
AMAPRI – MEIO AMBIENTE

PÁTIO DE COMPOSTAGEM 
E 

HORTA COMUNITÁRIA



Conhecimento do edital;
Início do projeto;
Desafios de pessoal;
Desafios de local de implantação;
Início da coleta de orgânico – distribuição 
dos baldinhos;
Definição do local e projeto:



Distribuição dos baldinhos:

26.240 kg coletados em 1 ano…expectativa de aumento da coleta com implantação do pátio…



Projeto enviado em 2020:



Projeto enviado em 2020 – Área de educação ambiental e de convívio:



Projeto aprovado e liberado para construção em 2022:



Reunião no local 
do pátio para 
definições de 
estratégias – 

parceria com a 
Destino Certo.

Educação 
ambiental  - modal 

de produção de 
horta e 

compostagem.



Início das atividades – expectativa para a construção do pátio



Início das atividades – expectativa para a construção do pátio



Início das atividades – expectativa para a construção do pátio



Divulgação nos 
grupos das 
etapas do 

processo de 
implantação do 

pátio de 
compostagem e 

horta 
comunitária.



Divulgação nos 
grupos da 

importância 
correta das 

coletas.

Coleta normal:
Segundas, quartas e sextas a noite.

Tipo de lixo: 
Rejeitos de cozinha e banheiro. 
Cor do saco de lixo: Preto
OBS: Não é permitido colocar fezes de animais, podas ou resíduos de fossas.

Coleta seletiva
Sábado pela manhã (A partir de 7h15min.)
Tipo de lixo: recicláveis. Papelão, papel, plástico e metais.
Cor do saco de lixo: azul.

IMPORTANTE: 
*Colocar as sacolas de lixos dentro de contentores ou de cestos junto ao muro da residência.
• Nos dias da coleta normal, colocar o lixo por volta das 20h. Caso for colocar quando o caminhão já 

estiver no Portal, procure deixar num local visível e por onde o caminhão ainda não passou.

OBS: foi solicitado alterações nos horários da coleta seletiva para não ficar tão próximo da coleta normal de 
sexta a noite.

Diretoria de Comunidade
Fábio Brum

Novo contato da AMAPRI 48 999803231



Coleta de rejeitos;
Coleta de orgânicos;

Coletas de vidros;
Coletas seletiva – recicláveis.

Serviços disponíveis, 
semanalmente, para o 

Loteamento do 
Portal do Ribeirão



OBRIGADA!

...E, 
A NATUREZA, 

TAMBÉM 
AGRADECE!....


