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Por que é que devemos separar e depositar seletivamente o lixo?
Ao fazermos a separação e deposição seletiva dos resíduos estamos a reduzir o impacto sobre o meio
ambiente, pois estamos a diminuir a
utilização

de

matérias-primas,

a

economizar água, energia, a reduzir a
quantidade de resíduos produzidos, que
vão para aterros ou incineração.
A

diminuição

do

impacto

ambiental

começa na nossa casa, na escola, no local
de trabalho e até na rua, com pequenas
atitudes

diárias,

que

fazem

toda

a

diferença.
Uma das tarefas mais importantes é fazermos a separação e deposição seletiva no ecoponto do lixo
doméstico, pois, além de diminuir a quantidade de lixo indiferenciado que é encaminhado para os aterros
sanitários, apenas os materiais não recicláveis serão enviados para os aterros sanitários. A maior
percentagem de resíduos é constituída por elementos sólidos produzidos nas nossas casas (R.S.U.- Resíduos
Sólidos Urbanos), os quais podem ser reciclados se forem separados e colocados nos contentores adequados
dos respetivos ecopontos.
Deste modo, devemos, em primeiro lugar, reduzir a quantididade de resíduos que produzimos, pois assim
diminuímos a quantidade de recursos utilizados e a necessidade de tratamento desses resíduos. Sempre que
possível devemos também reutilizar os materiais para outros fins e só depois separar os resíduos e
encaminhar para a reciclagem.

Quais os materiais recicláveis?
Todo o material descartável que constitui interesse
para transformação do seu todo, ou de partes,
podendo, assim, retornar à cadeia produtiva para se
transformar no mesmo produto ou em produtos
diferentes dos originais, pois quase todas as
embalagens são constituídas por materiais
recicláveis.

Como é que devemos proceder para separar e depositar
seletivamente o lixo?
 Não misture materiais recicláveis com orgânicos (sobras de alimentos, cascas de frutas e legumes,
etc.);
 Coloque os plásticos/ tetrapak/metais, vidros, e papéis em recipientes separados;
 Escorra bem as embalagens tetrapak, latas, garrafas, frascos de vidro e de plástico, antes de os
depositar nos ecopontos;
 Os papéis devem estar secos;
 No vidrão devem ser depositados apenas embalagens e garrafas/ frascos de vidro, os vidros partidos
devem ir para o contentor dos resíduos indiferenciados)
 As garrafas e frascos não se devem misturar com os vidros planos.

Curiosidades – tempo de degradação dos materiais.

.
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