
Vantagens da reciclagem 
 
Muitas campanhas educativas têm despertado a atenção para o problema do 
lixo nas grandes cidades. Cada vez mais, os centros urbanos, com grande 
crescimento populacional, têm encontrado dificuldades em conseguir locais 
para instalarem depósitos de lixo. Portanto, a reciclagem apresenta-se como 
uma solução viável economicamente, além de ser ambientalmente correta. 
 
Nas escolas, os professores devem orientar os alunos a separarem o lixo em 
suas residências, caso isto já não esteja acontecendo. Hoje é comum que os 
condomínios já tenham organizada a coleta seletiva. 
 
Outras vantagens da reciclagem: 

● Cada 50 quilos de papel usado, transformado em papel novo, evita que 
uma árvore seja cortada. Pense na quantidade de papel que você já 
jogou fora até hoje e imagine quantas árvores você poderia ter ajudado a 
preservar. 

● Cada 50 quilos de alumínio usado e reciclado, evita que sejam extraídos 
do solo cerca de 5.000 quilos de minério, a bauxita. Quantas latinhas de 
refrigerantes você já jogou no lixo comum até hoje? 

● Com um quilo de vidro quebrado, faz-se exatamente um quilo de vidro 
novo. E a grande vantagem do vidro é que ele pode ser reciclado infinitas 
vezes.  

● Economia de energia e matérias-primas. Menos poluição do ar, da água 
e do solo. 

● Melhora a limpeza da cidade, pois o morador que adquire o hábito de 
separar o lixo, dificilmente o joga nas vias públicas. 

● Gera renda pela comercialização dos recicláveis. Diminui o desperdício. 
● Gera empregos para os usuários dos programas sociais e de saúde da 

Prefeitura. 
● Dá oportunidade aos cidadãos de preservarem a natureza de uma 

forma concreta, tendo mais responsabilidade com o lixo que geram. 
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