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IMPORTÂNCIA DA RECICLAGEM 

Devido a grande quantidade de lixo produzida pelo 

mundo atualmente, a reciclagem torna-se 

indispensável. Ela está associada tanto a 

sustentabilidade do meio ambiente, como também 

a questões sociais e econômicas. Pois reciclando há 

um total reaproveitamento do material, agrega 

valor e ainda barateia o custo da produção.  De 

acordo com pesquisa realizada pela Associação 

Empresarial para Reciclagem (CEMPRE), o Brasil 

tem reciclado apenas 2% de todo o lixo produzido. 

Além de ser uma quantidade muita abaixo do 

esperado, tem sido feita muitas das vezes de 

maneira incorreta.  

 

MAUS HÁBITOS DURANTE A 

RECICLAGEM 

 

1. Jogar embalagem cheia de comida no 

reciclável 

Quando a embalagem ainda possui resíduos 

alimentícios dificulta a separação de materiais 

no processo de triagem.  

 

2. Tirar o anel da latinha 

O anel também faz parte da reciclagem, porém 
quando ainda está na latinha pode ser perdido 
ao decorrer do percurso.  

 

 3. Jogar as embalagens de banheiro no 
lixinho de papel higiênico 

O rolo do papel higiênico, a embalagem do 
sabonete, shampoo, creme, todos eles são  

 

 

recicláveis. Por isso é importante separá-los do 
papel higiênico.  

4. Lavar as embalagens com bucha e 
sabão 

É importante as embalagens estarem sem 
resíduos para reciclagem, porém não é 
necessário muito consumo de água para isso. 
Um reaproveitamento de uma água já usada 
(como exemplo a que você já iria lavar a louça) 

resolveria essa questão.  

5. Deixar o isopor fora do lixo 
reciclável 

O isopor também é reciclável, podendo ser 
utilizado como matéria prima de outros 
produtos. Não tem motivo para deixá-lo de fora. 

6. Não proteger as rebarbas das latas 

Importante a proteção de todos os elementos 
perfurantes, para que não haja acidentes 
durante a triagem.  

7. Jogar comprimidos no vaso sanitário 

Os medicamentos despejados em vasos 
sanitários vão direto para as estações de 
tratamento, dificultando o processo de 
descontaminação da água.  
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