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CIÊNCIAS – AULA 11 
 

Unidade Temática: Matéria e energia.  

Objetos do Conhecimento: Consumo consciente; reciclagem.  

 

Reciclagem  

 
Cada um de nós, brasileiros, produz, mais ou menos, 500 gramas de lixo todos os dias. 

Parece pouco, mas é só fazer as contas. Todos os dias, esse lixo vira milhões de toneladas! 

Só na cidade de São Paulo, uma das maiores do mundo, são produzidas 12 mil toneladas 

de lixo por dia. 

Para resolver esse problema, a reciclagem é uma grande ideia. Mas, antes, você vai saber 

um pouco mais sobre o lixo. Você sabia que ele leva uma eternidade para se decompor? 

Cerca de 35% do lixo coletado poderia ser reciclado ou reutilizado e outros 35% poderiam 

virar adubo, ou seja, 70% da poluição do meio ambiente iriam se transformar em algo útil e limpo 

para todo mundo. Isso se chama RECICLAGEM, a maneira mais inteligente de dar adeus ao lixo! 

Na reciclagem, o lixo é tratado como matéria-prima, que será reaproveitada para fazer novos 

produtos. Isso diminui a quantidade de lixo que vai para os lixões, os recursos naturais são 

poupados, reduz a poluição, além de gerar empregos.  

Para reciclar, é preciso primeiro separar os tipos de lixo. E, para separar, é preciso adotar 

um sistema chamado coleta seletiva de lixo. 

Nesse sistema, o material orgânico é separado do lixo feito de plástico, papel e vidro, que 

são materiais reaproveitáveis. É por isso que, em alguns lugares da cidade, encontramos aquelas 

lixeiras coloridas: cada cor representa um material reciclável. E cada um deles tem um processo 

diferente de reciclagem. 
Fonte: Adaptado de https://www.canalkids.com.br/meioambiente/cuidandodoplaneta/reciclagem.htm | Imagem: @freepik 

Acesso em: 09/03/2021 
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Tipos de reciclagem  
• Reciclagem do papel: jornais, revistas, caixas de papelão, embalagens de papel etc. A 

reciclagem pode ser feita por processo industrial ou doméstico, por meio de métodos que 

se baseiam na formação de uma pasta com o papel que será reciclado; 

• Reciclagem do plástico: garrafas PET, embalagens plásticas etc.; 

• Reciclagem do metal: latas de alumínio e de produtos alimentícios etc. O material será 

derretido;  

• Reciclagem do vidro: potes de alimentos, garrafas, cacos de vidro etc. O vidro será 

submetido a altas temperaturas.  

 
Cores da coleta seletiva 

A cor da lixeira indica o material que nela deve ser depositado. 

Você já deve ter percebido lixeiras de cores diferentes nas ruas ou em determinados locais.  

Essas cores representam o material que deve ser colocado em cada uma delas, garantindo, 

desse modo, a coleta seletiva e separando o que pode ser reciclado daquilo que não pode.   

As cores da coleta seletiva, de acordo com o Conselho Nacional do Meio Ambiente, são:  

● AZUL: papel/papelão; 

● VERMELHO: plástico; 

● VERDE: vidro; 

● AMARELO: metal; 

● PRETO: madeira; 

● LARANJA: resíduos perigosos; 

● BRANCO: resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde; 

● ROXO: resíduos radioativos; 

● MARROM: resíduos orgânicos; 

● CINZA: resíduo geral não reciclável, misturado ou contaminado não passível de 

separação. 
Fonte: Adaptado de https://escolakids.uol.com.br/ciencias/reciclagem.htm. | Acesso em 09/03/2021 

 

Compreendendo os significados 
 

● Orgânico: processado por dejetos animais ou vegetais. 
Fonte: michaelis.uol.com.br 
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Sabendo a importância da reciclagem, responda: 

 

1- Em sua casa, você e seus familiares têm o hábito de separar o lixo para reciclagem? Se sim, 

quais são as embalagens que costumam separar? Se não, seria possível começar agora? Como?  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

2- Agora, escreva quais ações você e seus familiares podem fazer quanto a coleta de lixo para, 

assim, contribuir com o meio ambiente. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  




