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O QUE É LIXO?

Lixo é quando colocamos em um único recipiente para fins de descarte os resíduos

sólidos (recicláveis e orgânicos) e rejeitos que, misturam suas características,

inviabilizando sua volta ao ciclo produtivo como matéria prima nos processos de

compostagem ou reciclagem, restando como destinação, técnica e economicamente

adequada, apenas o aterro sanitário.

Novos Computadores na
Biblioteca - 3

O QUE É RESÍDUO?

São materiais que, limpos e organizados, podem ser encaminhados para reutilização

e reciclagem. Resíduos sólidos são todos os materiais que resultam das atividades

humanas.

Rejeito é tudo que não pode ser reciclado, incluindo materiais que não têm

viabilidade financeira ou tecnológica para isso.

REDUZA O SEU "LIXO"

CRIE O HÁBITO DA RECICLAGEM 
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Principais categorias de separação de resíduos:

Vidro e Plástico
Papel e papelão
Latas e Metais

Isopor e Tetrapack
Embalagens de alimentos*

Casca de frutas e verduras
Casca de ovos
Guardanapos

Saquinhos de chá
Borras de café com filtro

Palitos de madeira
Podas de plantas

Fitas adesivas
Chicletes

Papel filme e papel higiênico
Fio dental e absorventes

Fraldas descartáveis
Resíduos de varreção

Pilhas e Baterias
Eletrônicos sem conserto

Eletrodomésticos sem
conserto

Medicamentos vencidos
Lâmpadas

Reciclávies Compostáveis

Não Recicláveis Perigosos

Os alimentos COMPOSTÁVEIS devem ir para a compostagem;

Os RECICLÁVEIS para a coleta seletiva;
Os PERIGOSOS devem ser devolvidos para as Indústrias;

NÃO RECICLÁVEIS vão ao aterro sanitário.
 

 
Caso não consiga separar nessas 4 opções, deixe os RECICLÁVEIS 
separados dos compostáveis e não recicláveis: SECO e ORGÂNICO.
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HORTAS COMUNITÁRIAS
Hortas Comunitárias são espaços de

produção coletiva da agricultura urbana,

onde trabalham famílias oriundas do

meio rural e outras que desejam

participar do projeto de produção de

hortifrutigranjeiros, educação ambiental,

geração de renda, diminuição de

desperdício e aproveitamento integral

dos alimentos.

Existem 19 hortas comunitárias

instaladas em Porto Alegre.
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HORTAS COMUNITÁRIAS
RESGATAM COSTUMES EM
PORTO ALEGRE
Esses espaços se toram um espaço de

convivência, aprendizado e prática de

agricultura no meio urbano. Seja em

áreas que, embora inseridas no meio

urbano, ainda têm resquícios da vida do

campo; em pequenas áreas na cidade,

para atender àquela comunidade; ou

dentro dos próprios condomínios, para

uso dos moradores.

http://www2.portoalegre.rs.gov.br/fomezero/default.php?reg=5&p_secao=10

Horta Comunitária Lomba do Pinheiro. Foto de Guilherme de Faveri
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CRIE O HÁBITO DA RECICLAGEM 

"O conceito de sustentabilidade evoluiu
rapidamente nas últimas décadas.
 
O fato de estarmos enfrentando a mudança
climática, esgotamento de recursos e degradação
da terra não pode mais ser ignorado."
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MINIMIZA A EXPLORAÇÃO DE
RECURSOS NATURAIS
Um dos principais efeitos positivos ao
meio ambiente da logística reversa (LR) e
reciclagem é a redução da extração de
recursos naturais para a produção de
novos produtos, uma vez que o material
pós-consumo é reaproveitado ou
processado e reintroduzido na cadeia
produtiva.
 
REDUZ POLUIÇÃO DO SOLO,ÁGUA E
AR
A LR e reciclagem reduzem
significativamente a poluição do solo, da
água e do ar, tanto devido a redução da
produção dos materiais quanto à
diminuição do descarte inadequado dos
resíduos. 
Reduz a necessidade de expansão de
aterros, e, consequentemente, o gasto
público relacionado a esse investimento.
 
MITIGA AS EMISSÕES DE GASES
DO EFEITO ESTUFA
A reciclagem também mitiga as emissões
de gases do efeito estufa, uma vez que
reduz a produção dos materiais virgens
(plástico, vidro, aço e alumínio),
reduzindo também a emissão desses
gases na extração da matéria prima para
produzir os matérias virgens. Também
reduz a geração de gases emitidos
durante decomposição dos materiais nos
locais de descarte dos resíduos sólidos.

REDUZ O CUSTO DE PRODUÇÃO
Outra vantagem da reciclagem, é que o
uso de material reciclado como matéria-
prima pode gerar redução no custo de
produção de novos produtos. Segundo
relatório “Pesquisa sobre pagamento por
serviços ambientais urbanos para
gestão de Resíduos Sólidos” 2, elaborado
pelo IPEA em 2010, a matéria-prima
reciclada apresenta vantagens
econômicas consideráveis sobre a
matéria-prima virgem no que diz
respeito a custos de produção.
 
GERAÇÃO DE RENDA
Além de reduzir o custo de produção de
novos produtos, a cadeia de reciclagem
gera trabalho e renda para milhares de
pessoas, seja pela venda do material
reciclado, seja em razão da força de
trabalho mobilizada para a coleta,
transporte e triagem do material.

B E N E F Í C I O S
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PRINCIPAIS EFEITOS ECONÔMICOS E AMBIENTAIS DA
RECICLAGEM
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A ASSOCIAÇÃO DE COMPORTAMENTOS AMBIENTAIS COM O 
SEU BEM-ESTAR!
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Você sabia que comportamentos de

conservação e reciclagem, estão

relacionados com sentimentos de Bem-

Estar?

 

Esse sentimento é muito positivo para a

sua vida!

 

O Bem-estar é um sentimento de

satisfação de vida, de como as pessoas

percebem que suas vidas estão indo

bem.

O comportamento da reciclagem pode
ajudar o meio ambiente e a você a se
sentir um membro ativo da sociedade,
um cidadão responsável e MAIS FELIZ!

A busca moderna da felicidade está em

conflito direto com a sustentabilidade; 

 

O consumismo já foi relatado como algo

prejudicial aos indivíduos, e o

materialismo já foi associado

negativamente com a qualidade de vida!

 

As maneiras individuais e equivocadas

pelas quais se busca a felicidade, podem

promover a degradação ambiental,

disparidade econômica, desconexão

social e extinção cultural.

Vamos mudar esse ciclo?
 
Agir de maneira positiva com o Meio
Ambiente - ajuda a uma economia mais
equilibrada e mais pessoas terão acesso
a renda (exemplo dos catadores com os
seus resíduos).
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A Natureza, é um ambiente propício para

refletir, descansarmos diante da correria

do dia-a-dia.

Sabia que visitar a natureza uma vez por

semana foi associado a uma melhor

saúde?

 

A conexão com a natureza foi

positivamente relacionada ao bem-estar!

Visitar espaços naturais pelo menos
uma vez por semana foi associado a
uma maior propensão a se envolver
em comportamentos como reciclagem
e compra de produtos ecológicos. 

Utilizar 30 min ou mais por semana em
contato com a natureza está associado
a menores taxas de depressão!

Um comportamento ambiental influencia
como os outros veem e se comportam
em relação a você;
 
E ainda estudos relatam que pessoas que
se comportam de maneira pró-ambiental
são preferidas como parceiros de
interação e negócios!
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REDUZIR

Reduza a produção de resíduos e rejeitos.

Uma das forma de fazer isso é evitando

compras desnecessárias e desperdiço de

alimentos e produtos

1

REAPROVEITAR2
Reaproveite restos de alimentos para

outras funções ou para produzir novas

receitas

RECICLAR3
Recicle itens que perderam totalmente a

vida útil ou doe objetos que não te

interessam mais

PASSOS SIMPLES PARA
COLOCAR EM PRÁTICA HOJE!

Torne sua casa um ambiente limpo e mais sustentável!

DESCARTA  FÁC I L  -   EST IMULANDO    COMPORTAMENTOS  SUSTENTÁVE I S  POR  ME IO  DO  DESCARTE  CONSC I ENTE .

UTILIZE O PRINCÍPIO DOS 3 R’S.

FAÇA A
SUA

PARTE
NA  PRÓX IMA  ED I ÇÃO :  MANUAL  DA

SEPARAÇÃO .  (REV I S TA  QU INZENAL )

SA I BA  MA I S :  WWW . DESCARTAFAC I L . COM . BR

INSTAGRAM :  @ DESCARTAFAC I L @descartafacil



A reciclagem de uma única lata de alumínio economiza energia suficiente para

manter uma TV ligada durante três horas.

Cerca de 100 mil pessoas no Brasil vivem exclusivamente de coletar latas de

alumínio e recebem em média três salários mínimos mensais, segundo a

Associação Brasileira do Alumínio.

Uma tonelada de papel reciclado economiza 10mil litros de água e evita o corte

de 17 árvores adultas.

Cada 100 toneladas de plástico reciclado economizam 1 tonelada de petróleo.

Um quilo de vidro quebrado faz 1kg de vidro novo e pode ser infinitamente

reciclado.

O lacre da latinha não vale mais e não deve ser vendido separadamente. As

empresas reciclam a lata com ou sem o lacre. Isso porque o anel é pequeno e

pode se perder durante o transporte.

Para produzir 1 tonelada de papel é preciso 100 mil litros de água e 5 mil KW

de energia. Para produzir a mesma quantidade de papel reciclado, são usados

apenas 2 mil litros de água e 50% da energia.

Cada 100 toneladas de plástico economizam uma tonelada de petróleo.
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