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DICAS AMBIENTAIS 

 

Separe corretamente o lixo para reciclagem 

 

A reciclagem é um processo que começa em casa, mas continua fora 

dela e depende de muitos agentes. O consumidor só participa do primeiro 

passo da reciclagem, que é a separação do lixo, mas se ele não der esse passo, 

dificultará todo o resto da tarefa. A forma mais simples de fazer essa separação 

é isolar o lixo seco do molhado. 

O lixo seco consiste sobretudo em embalagens, papéis, revistas e 

jornais. O lixo úmido ou orgânico é basicamente composto pelos restos de 

alimentos e folhas. 

Um detalhe muito importante é a contaminação dos materiais 

envolvidos. Um material reciclável (uma embalagem de plástico, por exemplo), 

em contato com contaminantes (óleos, graxas, colantes, solventes etc.) deixa 

de ser reciclável (não vale a pena pela dificuldade de remoção dos 

contaminantes). Portanto a correta separação dos materiais é vital para que a 

cadeia de reciclagem seja bem sucedida.  

  

Leve sua própria sacola ao fazer compras 

 

Se puder, leve sua própria sacola ao fazer as compras. Assim você 

deixará de usar (e, posteriormente, descartar) vários sacos plásticos. Se não for 

possível, procure encher bem os saquinhos para reduzir a quantidade deles que 

você leva para casa e que irão parar no lixo. 

Este tipo de saco, que, em São Paulo, por exemplo, corresponde a 40% 

das embalagens jogadas no lixo, demora 450 anos para se decompor e ocupa 

de 15% a 20% do volume de um lixão, embora corresponda a apenas de 4% a 

7% de sua massa. Portanto, seu uso deve ser evitado.  
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Compre somente o necessário 

 

O primeiro passo para combater o excesso de lixo é combater o excesso 

de luxo. Evite fazer compras por impulso e não consuma além de suas 

possibilidades, para não desperdiçar (e não se endividar). Planeje bem antes de 

ir ao mercado e evite comprar grandes volumes para estoque. Quanto menos 

você comprar, menos vai jogar fora. 

   

Compre produtos ambientalmente corretos 

 

Dê preferência a produtos concebidos nas bases do eco-design, que 

considera os impactos ambientais em todos os estágios do desenvolvimento do 

produto, como planejamento, produção, embalagem, distribuição, descarte etc.  

Evite comprar produtos de materiais descartáveis, que, embora práticos, 

geram lixo desnecessário. Prefira produtos duráveis e resistentes ou que 

permitam o aumento da vida útil por meio de recargas e refis, como, por 

exemplo, cartuchos de impressão, pilhas e baterias recarregáveis. Reutilizar é 

muito importante. 

Prestigie também os produtos feitos com material reciclado. Apoiar 

empresas que investem em reciclagem é uma atitude de consumo consciente. 

  

Evite o desperdício de alimentos 

 

Ao preparar a comida, evite desperdício: talos, folhas, sementes e cascas 

têm grande valor nutritivo e possibilitam variações no cardápio. Experimente 

receitas que aproveitem os alimentos ao máximo.  

Além de formar lixo, desperdiçar comida significa também desperdiçar 

água (cerca de 70% da água disponível é usada na irrigação da lavoura) e 

poluir a atmosfera (cientistas estão ligando a atividade agrícola ao aquecimento 

global). 

Se for jogar comida fora, pelo menos separe os alimentos em secos e 

molhados, para facilitar e incentivar a reciclagem. 
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Para conservar os alimentos, evite usar papel alumínio ou filme plástico. 

Prefira produtos duráveis, como potes de plástico com vedação, tipo 

“Tupperware”. 

  

Não jogue no lixo o que você pode doar 

 

Em vez de jogar roupas, livros, móveis, brinquedos e outras coisas fora, 

doe estes itens para entidades beneficentes, para lojas de usados como 

brechós e sebos ou para alguém que você conheça que poderia usá-las. 

 

Exerça sua cidadania e cobre providências dos governantes 

 

Procure saber como as autoridades de sua cidade tratam o problema do 

lixo. Cobre delas atitudes firmes no sentido de dar um tratamento adequado 

aos resíduos, como, por exemplo, implementar e ampliar a coleta seletiva. 

Apóie políticos que apresentam propostas viáveis para solucionar o problema. 

Colabore para não sujar sua cidade: não jogue lixo nas ruas e recuse 

qualquer tipo de folhetos de propaganda. 
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