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SOLO 
E 

RECICLAGEM

RECICLAGEM
Processo de reaproveitamento do lixo, dando origem a matéria-prima para 

desenvolver um novo produto.

Vantagens

▪ Diminuir a produção de rejeitos.

▪ Diminuir o acúmulo de lixo.

▪ Diminuir a procura por nova matéria-prima.
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RECICLAGEM
Processo de reaproveitamento do lixo, dando origem a um novo produto ou a uma 

nova matéria-prima.

Vantagens

▪ Diminuir a produção de rejeitos.

▪ Diminuir o acúmulo de lixo.

▪ Diminuir a procura por nova matéria-prima.

▪ Economia de água e energia.

▪ Utilização racional dos recursos naturais.

RECICLAGEM
O primeiro passo para a realização do processo de reciclagem é a coleta seletiva.

Postos de reciclagem

Separação dos resíduos

Direcionamento para os locais 

específicos onde ocorrerá a reciclagem 

de cada material.
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RECICLAGEM
O primeiro passo para a realização do processo de reciclagem é a coleta seletiva.

Direcionamento para os locais específicos 

onde ocorrerá a reciclagem de cada material.

Mudanças no estado físico, físico-químico ou 

biológico, de modo a atribuir características 

para que se torne novamente matéria-prima e 

produto.

POLÍTICA DOS 3Rs

Reduzir o 
consumo de 

produtos que 
geram esses 

resíduos..

REDUZIR
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POLÍTICA DOS 3Rs

Reutilização de 
materiais e objetos 

que podem ser 
reaproveitados..

REAPROVEITAR

Reduzir o 
consumo de 

produtos que 
geram esses 

resíduos..

REDUZIR

Reduzir o 

consumo de 

produtos que 

geram esses 

resíduos.

POLÍTICA DOS 3Rs

REDUZIR

Reutilização de 

materiais e objetos 

que podem ser 

reaproveitados.

REAPROVEITAR RECICLAR
Processamento 

do lixo 

descartado, 

dando origem a 

matéria-prima.
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As práticas em relação ao 

meio ambiente, ex: consumo 

e como fazemos o descarte 

dos resíduos.

POLÍTICA DOS 5Rs

REDUZIR, REAPROVEITAR, RECICLAR...

REPENSAR

Senso crítico em relação ao que 

consumimos. Devemos pensar 

em adquirir apenas aquilo que 

realmente necessitamos

As práticas em relação ao 

meio ambiente, ex: consumo 

e como fazemos o descarte 

dos resíduos.

POLÍTICA DOS 5Rs

REDUZIR, REAPROVEITAR, RECICLAR...

REPENSAR RECUSAR
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DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Satisfaz as necessidades da presente geração sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras de satisfazer as suas necessidades.

▪ Econômico

▪ Social

▪ Ambiental

Desenvolvimento

Assegurar o crescimento econômico, sem esgotar os recursos para o futuro, uma 

vez que sabe-se que esses recursos são finitos.
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