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O inpEV (Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias),  

com o apoio das centrais de recebimento de embalagens vazias de defensivos 

agrícolas e em parceria com a Editora Horizonte desenvolveu o Programa 

de Educação Ambiental Campo Limpo, que, este ano, contempla o projeto 

Caminhos da Reciclagem, desenvolvido para as turmas de 4º e 5º anos do Ensino 

Fundamental I. O programa compreende a distribuição de kits educacionais 

compostos por este Caderno do Professor, quatro pôsteres temáticos e um jogo 

de cartas para as escolas participantes. Propõe-se que o programa seja concluído 

com os concursos do Dia Nacional do Campo Limpo: concurso de desenho,  

para as turmas do 4º ano, e concurso de redação, para as turmas do 5º ano. 

Este caderno foi desenvolvido para orientar sua atuação em sala de aula  

sobre o tema da reciclagem. A proposta de contribuir para a educação ambiental 

nas escolas faz parte da atuação do inpEV e das centrais de recebimento  

de embalagens vazias nas comunidades, e tem como objetivo oferecer  

materiais de qualidade e sugestões inovadoras para que professores 

e alunos incrementem seus estudos.

Bom trabalho! 

Endereço: 
Rua Capitão Antonio Rosa, 376, 7º andar.
Jardim Paulistano. CEP 01443-010 – São Paulo – SP
Telefone: 11 3069-4400
E-mail: inpev@inpev.org.br – inpev.org.br

Apresentação

A sociedade do excesso

Coleta seletiva agora é lei

As vantagens da reciclagem

O que pode ser reciclado

Fazendo a lição de casa

Atividade 1: Faça o seu papel

Atividade 2: Compostagem

Atividade 3: Sequência didática

Atividade 4: Os Desafios da Reciclagem

Concursos

Glossário e bibliografia

3

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

23

Compõem o kit educacional:
 Caderno do Professor;
 4 pôsteres temáticos 
(frente e verso);

 1 jogo Desafios da reciclagem

Correspondência
Av. Arruda Botelho, 684 – 50 andar
CEP 05466-000 – São Paulo - SP

Tel. (0xx11) 3022-5599
Fax. (0xx11) 3022-3751

educacao@edhorizonte.com.br
www.edhorizonte.com.br

Diretor Geral
Peter Milko

Editor
Ricardo Prado

Coordenadora
Rosi Barreto

Assistente
Luciane Sodré

Diretor de Arte 
Diogo Franco do Nascimento

Assistente de Arte
Roberto Morgan

Ilustrações
Marcos Aurélio

Produção Gráfica
Mauro de Melo Jucá

C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
01

3 
- E

di
to

ra
 H

or
iz

on
te

Iniciativa

Apoio Institucional

Coordenação

Centrais de Recebimento  
de Embalagens Vazias

Abag, Aenda, Andav, Andef,  
Aprosoja, CNA, OCB e Sindag

Sumário Apresentação

Caro professor(a)

3Caminhos da reciclagem2 Programa de Educação Ambiental Campo Limpo



Lixo é qualquer resíduo sólido 
proveniente das atividades huma-
nas e que não pode ser reaprovei-
tado. Até o começo da Revolução 
Industrial, no século 18, o lixo era 
composto principalmente de restos 
e sobras de alimentos e dejetos 
humanos. Com o surgimento das 
primeiras indústrias, que contribui-
riam para o aumento do conforto e 
do bem-estar a partir dessa época, 
também aumentaram os resíduos 
gerados pelo homem, tanto nos 
processos de fabricação de novos 

Fonte: Pesquisa ABRELPE 2010 e 2011

 

Destino final Apenas 58% do lixo 
doméstico coletado no Brasil tem um 
destino adequado

Volume por região A geração diária  
de lixo no Brasil atinge 228.413 ton. (2010).  
O Sudeste concentra a maior porcentagem

Como reaproveitar o que se joga fora

Os 3 Rs do novo consumo
Reuso é diferente  
de reciclagem

Na natureza, resíduos mortos de animais e plantas são de-
compostos continuamente. Quase tudo é consumido por larvas, 
minhocas, bactérias e fungos. É uma forma eficiente e natural 
de reciclagem. O homem, no entanto, produz lixo demais e uma 
boa parte do que produz não é biodegradável, ou seja, não se 
decompõe com facilidade na natureza. Para que as cidades não 
acumulem excesso de lixo, tenta-se reaproveitar parte do que é 
jogado fora como matéria-prima na manufatura de outros bens. A 
ideia não é nova, mas, nas últimas décadas, ganhou destaque no 
país, principalmente a partir de 2010, quando foi promulgada a 
Lei 12.305 que instaurou a Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(leia na próxima página). 

Parte desses materiais – papéis, plásticos, vidros, latas de alu-
mínio e pneus, entre outros – é vendida para as indústrias de reci-
clagem e reprocessada, visando a fabricação de novos produtos. 

Além do que é coletado nas ruas ou por campanhas educativas 
realizadas em escolas, várias empresas e lojas varejistas encami-
nham para os fabricantes os materiais usados que precisam ter 
uma destinação adequada, como pilhas, baterias e lâmpadas. 
Isso faz parte da nova legislação sobre resíduos sólidos, que 
divide a responsabilidade legal entre empresários, comerciantes 
e o poder público, como se verá adiante.  

O consumidor consciente sabe que todo 
produto que ele utiliza tem uma “pegada 
ecológica”, ou seja, empregou matérias- 
primas, água e energia em sua fabricação, 
embalagem e transporte. Mas há, ainda, ou-
tra “pegada” que cada produto deixa, quan-
do ele não é mais usado. Trata-se da forma 
do seu descarte, que, se for feito de maneira 
adequada, permite que seja feita sua re-
ciclagem. Por isso, também é importante 
dar destino correto aos resíduos, reutilizar 
sempre que isso for possível, além de re-
duzir o consumo. Esse conjunto de atitudes 
conscientes ficou conhecido como os 3 Rs, 
porque as três ações – reutilizar, reciclar e 
reduzir - começam com essa letra.

A sociedade do excesso
objetos quanto no momento de se-
rem jogados fora.  

Atualmente, os seres humanos 
produzem tanto lixo que a nature-
za não está conseguindo dar con-
ta dele. Para se ter uma ideia, o 
mundo produz cerca de 2 bilhões 
de toneladas de lixo por dia, o que 
corresponde a uma média de 1 qui-
lo de lixo por habitante ao dia! E 
em países ricos, como os Estados 
Unidos, cada pessoa gera 2,3 qui-
los de lixo por dia. O Brasil segue o 
caminho dos países desenvolvidos. 

Segundo o Panorama de Resíduos 
Sólidos no Brasil, produzido pela As-
sociação Brasileira de Empresas de 
Limpeza Pública (Abrelpe), o país 
gerou, em 2010, 60,9 milhões de 
toneladas de lixo domiciliar urbano. 
Isso equivale a 228.413 toneladas 
por dia. Desse volume, cerca de um 
terço é produzido nas 13 maiores 
cidades do país: São Paulo, Rio de 
Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, 
Fortaleza, Brasília, Curitiba, Recife, 
Manaus, Porto Alegre, Belém, Goi-
ânia e Guarulhos.

O lixo produzido e seu destino final

Materiais usados são vendidos e 
transformados em novos produtos  

Quando restos de papelão ondulado 
servem de matéria-prima para  
a produção de uma cadeira como 
esta (ao lado), esse é um caso de 

reuso, não de reciclagem. Ou seja, 
o mesmo material, ao ser 

recolhido, ganha agora 
uma função diferente 
da que tinha antes.
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Sul
11%

A céu 
aberto 
(lixão)
17,7%

Centro-Oeste
8%

Nordeste
22%

Aterro controlado
24,2%

Norte
6%

Aterro sanitário
58,1%

Sudeste
53%
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Separando o 
seco do úmido

Nem tudo cabe na coleta tradicional

Segundo levanta-
mento da Abrelpe (As-
sociação Brasileira de 
Empresas de Limpeza 
Pública e Resíduos Es-
peciais), a geração de 
resíduos no país cres-
ceu 1,8% entre 2010 e 
2011, o dobro do per-
centual de crescimento 
populacional. Para tor-
nar possível a recicla-
gem de todo esse lixo 
é necessário que seja 
feita a sua separação 
em seco e úmido. 

Alguns produtos precisam ter um proces-
so de descarte diferente, para que, em vez 
de poluírem o meio ambiente, possam ser 
igualmente reciclados. É o caso das baterias 
de automóveis, que há muito tempo são re-
cicladas no Brasil, pelo menos por duas ve-
zes. Com isso, o consumidor ganha, porque 
aumenta a vida útil do produto; o fabricante, 
porque economiza matéria-prima; e o meio 
ambiente, que recebe menos poluentes e 
tem seus recursos naturais poupados.

Para enfrentar o problema do 
lixo, o Brasil agora tem um instru-
mento legal: a Política Nacional 
de Resíduos Sólidos, que orienta 
a gestão dos resíduos produzidos 
pela sociedade. Entre outras deci-
sões, ela estabelece que, até 2014, 
todos os municípios deverão fechar 
os lixões a céu aberto, passando a 
ter aterros sanitários, além de criar 
processos de coleta seletiva.

Coleta seletiva é o recolhimento 
e a separação de materiais reciclá-
veis, que seguem para uma central 
de triagem, na qual são separados 
por cores, tipo, tamanho e outros 
critérios. Em seguida, são vendidos 
às indústrias recicladoras ou aos 
próprios fabricantes. 

De acordo com levantamento do Cempre 
(Compromisso Empresarial para a Reciclagem), 
realizado em 2010, 443 municípios, que repre-
sentam 8% do total do país, já contam com o 
serviço de coleta seletiva funcionando. Nessas 
cidades é preciso separar o lixo seco do úmido.

E na sua cidade?

Coleta seletiva agora é lei

Se houver coleta seletiva no seu 
bairro, separe o lixo seco do úmido

Dica:
Se seu município 

ainda não tem coleta 
seletiva, localize 
as instituições 

interessadas em 
receber materiais 

recicláveis

Baterias de celulares também podem 
ser recicladas. Elas são separadas do plás-
tico e, junto com as pilhas comuns, são 
dissolvidas com outros produtos químicos. 
Os óxidos metálicos presentes nesses mate-
riais se transformam em um corante usado 
em vidros, cerâmica e tintas. Para isso, o 
melhor é levar pilhas e baterias usadas às 
lojas que costumam vendê-las. Para os lojis-
tas e distribuidores, fica a responsabilidade 
de darem a destinação correta.

Vários: papel higiênico, 
papel plastificado, 
papel de fax ou 
carbono, vidros planos, 
cerâmicas e lâmpadas. 
Pilhas e baterias podem 
ser recicladas, mas não 
podem ser lançadas 
no lixo comum, pois 
algumas contêm metais 
pesados e, quando 
em contato com a 
água, contaminam o 
meio ambiente. Para 
descartar pilhas  
e baterias de celulares, 
ligue para o Serviço  
de Limpeza Pública de 
sua cidade e descubra 
quais são os postos  
de entrega cadastrados.

Que tipo de 
lixo não é 
reciclável?

* Inclui diversos tipos de materiais recicláveis: 
baterias, pilhas, borracha, madeira, entre outros.

Fonte: Abrelpe, 2010 e 2011
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Separação de produtos 
recicláveis na Cooperativa 
São Mateus, São Paulo (SP)

O exemplo dos 
defensivos agrícolas

Antes mesmo do surgimento da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, a destinação correta das embalagens vazias de defensivos 
agrícolas já era obrigatória, cabendo a responsabilidade a todos 
participantes dessa cadeia. Para realizar essa operação, chamada 
de logística reversa, as empresas do setor criaram o inpEV (Instituto 
Nacional de Processamento de Embalagens Vazias), que foi pioneiro 
em trabalhar com o conceito de responsabilidades compartilhadas 
de produtores, distribuidores e indústria, apoiados pelo governo. Com 
isso, atualmente mais de 94% das embalagens usadas em defensi-
vos agrícolas são retiradas de maneira segura do campo, segundo 
o instituto, que atualmente congrega 95 empresas, dez entidades 
setoriais, nove parceiros de reciclagem e cinco de incineração.

Setor de defensivos agrícolas pratica 
a logística reversa desde 2001

Perfil da coleta 
seletiva no Brasil

(média de 16 cidades)

2,9% Metais 13,1% Papel, 
papelão e 
Tetra Pak

13,5% 
Plástico

2,4% 
Vidro

16,7% 
Outros*

51,4% 
Orgânicos
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A economia de água e energia

ALumíNiO  
Produzido a partir 
da bauxita, pode 
ser reciclado 
infinitas vezes, sem 
apresentar qualquer 
perda de qualidade. 
Cada tonelada de 
alumínio reciclado 
economiza 5 
toneladas de 
minérios extraídos, 
além de ter um 
consumo de energia 
89% inferior ao 
produto virgem.

PAPEL E PAPELãO  
Para cada tonelada  
de papel reciclado,  
são preservadas  
cerca de 20 árvores 
e 10 mil litros de 
água. Além disso,  
a reciclagem 
também economiza 
cerca de 50%  
da água gasta para 
se produzir papel  
ou papelão a partir 
da celulose virgem.

PLáStiCOS  
Cada 100 toneladas 
de plástico reciclado 
economiza 1 tonelada 
de petróleo. Como 
existem diversos 
tipos de polímeros 
plásticos, a economia 
de energia na 
reciclagem varia 
muito. Estima-se 
entre 23% e 74% 
conforme o tipo.  
A reciclagem também 
reduz em 58%  
o uso de água. 

VidRO  
Composto 
principalmente  
por areia, calcário  
e barrilha, a 
economia de 
energia na 
reciclagem de 
vidros varia entre 
47% e 74%, já que 
a adição de cacos 
de vidro reduz o 
tempo de fusão 
necessário. 

PNEuS  
Cerca de 85% dos 
pneus descartados 
no Brasil são 
reciclados, 
segundo o Cempre, 
principalmente para 
produzir o "asfalto 
ecológico", que tem 
maior durabilidade. 
Outro uso possível 
é a geração de 
energia. Cada pneu 
contém a energia 
equivalente de 9,4 
litros de petróleo.

Os processos da reciclagem

Reciclagem natural  
no aterro sanitário

Incineração

Reciclar, além de diminuir o 
volume de lixo, reflete uma neces-
sidade real: a de economizar os re-
cursos naturais existentes no plane-
ta, minimizando o impacto do seu 
processamento e do seu descarte. 
Recursos naturais são tudo aquilo 
que o homem extrai da natureza 
para transformar em produtos, da 
árvore que é usada para produzir 
papel aos minérios que servem de 
matéria-prima para fabricar carros 
ou máquinas. 

Cada material tem um índice de 
reciclabilidade, que revela quan-
tas vezes ele pode ser reciclado  

Entende-se por reciclagem todo proces-
so que envolva a transformação de resí-
duos sólidos, por meio de alterações de 
suas propriedades físico-químicas, em um 
novo produto, que desta forma retornará 
ao consumo. 

A reciclagem pode envolver proces-
sos mecânicos, como acontece quando o 

Quando o lixo é corretamente disposto em aterros sanitários, 
a decomposição da matéria orgânica torna-se um processo 
de reciclagem natural que produz gás metano, que pode ser 
canalizado e usado como fonte de energia.

O lixo tóxico, como o hospitalar e de pro-
dutos químicos e suas embalagens, deve ser 
incinerado por trazer riscos à saúde. Nesse 
caso, o resíduo não volta ao ciclo de con-
sumo  e pode ser transformado em energia 
por meio de uma incineração controlada. 

O índice de reciclagem 
das latinhas de 
alumínio no Brasil está 
entre os maiores do 
mundo, chegando aos 
98%. A estatística de 
sucesso deve-se ao 
alto valor do produto 
no mercado

Você sabia?

As vantagens da reciclagem

novamente. Os produtos com ín-
dices elevados de reciclagem são 
aqueles que conseguem manter as 
mesmas características originais, 
com a mesma qualidade, como o 
alumínio e o vidro. Outros, como o 
papel, apresentam perda de quali-
dade quando reaproveitados, mas 
sua reciclagem vale a pena, pelo 
que economiza de água, energia e 
outros recursos naturais.

material coletado se transforma em nova 
matéria-prima a partir da compactação ou 
picotamento, como no caso dos pneus, ou 
por meio de processos químicos, como os 
que ocorrem quando se reciclam plásticos. 
O aquecimento, junto à inclusão de outros 
insumos, cria um novo produto obtido a 
partir do original reciclado.

Reciclagem de plástico: exemplo de processo químico 

Agulhas e seringas devem  
ser incineradas após o uso

Aterros sanitários, como este em São Paulo, podem 
gerar energia a partir da queima do gás metano

9Caminhos da reciclagem8 Programa de Educação Ambiental Campo Limpo

Fo
to

s:
 Is

to
ck

ph
ot

o

 J
uc

a 
Va

re
lla

/F
ol

ha
pr

es
s

Lu
ci

an
a 

C
av

al
ca

nt
e/

H
or

iz
on

te



Metais
Latinhas de alumínio de refrigerante, cerveja, suco e outros produtos 
devem ser escorridas, limpas e amassadas. Panelas velhas (sem o 
cabo), latas de aço e ferro, além de aparelhos domésticos, como fogões 
e geladeiras, também são recicláveis.

Vidros
Garrafas retornáveis devem ser reutilizadas até sua quebra, quando  
podem ser vendidas também como cacos. Garrafas de vinho e de outras  
bebidas não retornáveis são transformadas em cacos, bem como vidros 
de janelas, de portas e de automóveis.

Papéis secos
Grande parte do que hoje usamos como papel já teve origem em 
áreas de reflorestamento e, quando se encontram secos, podem ser 
reciclados. Jornais, listas telefônicas e embalagens longa vida também 
são coletados por catadores, pois têm valor de mercado assegurado.

Plásticos
Sacolas, copos, tubos e canos de PVC, baldes, bacias, brinquedos e 
quaisquer objetos plásticos são passíveis de reciclagem. Transformado 
em grânulos, o plástico reciclado retorna ao consumo na forma de fibras 
têxteis, utensílios domésticos, conduítes e acessórios para automóveis.

Resíduos orgânicos
No âmbito doméstico é possível se fazer a compostagem, 
transformando lixo em adubo (veja como preparar na página 13). 
Quando encaminhado a aterros sanitários, pode servir como uma das 
possíveis fontes de produção do gás metano.

Entulho
Toda construção ou reforma gera entulho, restos de tijolos  
ou concreto, cimento, caibros, telhas etc. Pela lei brasileira, o entulho deve 
ser recolhido e enviado a aterros. Mas já é posssível moer e recompactar 
restos de construção, usando-os novamente na fabricação de tijolos. 

Pneus
A borracha dos pneus, por conta da mistura de compostos químicos  
e de metais, leva muito tempo para se decompor na natureza. Por isso, 
é importante dar outro destino a eles. Como a incineração, para geração 
de energia, ou a moagem, para a fabricação de asfalto ecológico.

Florianópolis: coleta seletiva pioneira 
que virou exemplo 

Florianópolis foi a primeira capital bra-
sileira a implantar um sistema de coleta 
seletiva de lixo urbano, em 1986. De acor-
do com a Comcap, empresa de economia 
mista responsável pela coleta, em 2012, 
cerca de 70% dos 525 mil habitantes da 
cidade contavam com esse serviço, no mí-
nimo, uma vez por semana.

Com isso, todos os meses são recolhi-
das mais de 800 toneladas de material re-
ciclável. Isso equivale a aproximadamente 
6% do o lixo doméstico gerado pela capital 
(para efeito de comparação, na cidade do 
Rio de Janeiro a coleta seletiva não alcança 
1% do lixo produzido).

A economia com a redução dos custos 
de aterramento do lixo é calculada em R$ 
1,5 milhão por ano pela Comcap. Sem con-
tar os ganhos ambientais indiretos, com a 
redução da retirada de matéria-prima da 
natureza e o aumento da vida útil do aterro 
sanitário municipal.

O que pode ser reciclado
(e o quanto o Brasil já recicla)

A cidade foi a primeira capital a instituir um sistema
de coleta seletiva e hoje recicla 6% do lixo

98% (alumínio) 49% (aço)   

47% (vidros em geral)

80% (papelão) 46% (papel)

56% (PET) 21% (outros)

4%

menos de 1%

85% 

Fontes: CEMPRE, 2010; Associação Brasileira para Reciclagem de Resíduos de Construção Civil e Demolição, 2012. 
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S. José dos Campos separa 95% do lixo
Em São José dos Campos (SP), 

o caminhão da coleta seletiva pas-
sa nas casas para recolher o lixo 
reciclável três vezes por semana. 
O serviço atende a 95% da popu-
lação do município, que tem 636 
mil habitantes. 

Diariamente são coletadas cer-
ca de 46 toneladas de resíduos, 
encaminhados para centros de 
triagem, nos quais 160 trabalhado-
res fazem a separação final. Além 
disso, 6 mil contêineres pela cida-
de recebem o material descartado.Em São José dos Campos se reciclam 46 toneladas por dia
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Como reciclar 
restos orgânicos 
em casa

1. Separe um tambor de plástico e fure-o nas 
laterais para que o líquido produzido pelo lixo 
orgânico possa escoar (ele não é, necessaria-
mente, um produto tóxico, se contiver apenas 
restos de alimentos, embora possa apresentar 
cheiro desagradável).
2. Forre o fundo com pedrinhas e coloque a 
primeira camada de lixo orgânico (todo tipo de 
casca e resto de alimento produzido pela casa), 
cobrindo-o com terra, folhas secas e serragem.
3. Repita o processo sempre que acrescentar 
mais detritos orgânicos, revolvendo as cama-
das e coberturas a cada 3 dias, para acelerar  
a decomposição.
4. Com o tambor cheio, tampe-o e deixe que o 
processo de compostagem se complete. Esse 
processo consumirá dois meses. Depois disso, 
você pode usar o composto como adubo para 
sua horta ou pomar.

Veja aqui, passo a passo, como fazer 
uma compostagem em sua casa

fazendo a lição de casa
Como posso ajudar na reciclagem?

     Reciclando papéis: 
recolha jornais, folhetos 
de propaganda, 
revistas, papéis 
de embrulho e de 
rascunho, basta  
que estejam secos

     Reciclando vidros:
garrafas inteiras devem 
ser lavadas e escorridas; 
vidros de conserva, uma 
jarra quebrada ou um copo 
velho também se reciclam, 
mesmo quebrados

     Reciclando plásticos:
as garrafas PET 
(de refrigerantes) 
são mais fáceis de 
guardar se forem 
cortadas ao meio. 
Ao usar sacos 
plásticos, prefira  
os degradáveis

     Separando o lixo úmido do seco:
restos de comida, quando tratados 
de forma correta, se transformam 
em adubo

     Horta: cultivar verduras 
em algum espaço livre ajuda 
a melhorar a qualidade  
da comida na sua casa  
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     Reciclando
pilhas e baterias: 
as baterias de automóveis 
são recicláveis pelo 
menos duas vezes; pilhas 
comuns e alcalinas devem 
ir para um papa-pilhas
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     Reciclando metais: 
latinhas de alumínio 
devem ser lavadas, 
escorridas e amassadas. 
Também vale recolher 
tubos de pasta de dente, 
panela velha e objetos  
de ferro ou alumínio

4

1

Pequenas atitudes, tomadas dia-
riamente por um grande número de 
consumidores conscientes, podem 
fazer uma grande diferença no futuro. 
É possível ensinar as crianças desde 

pequenas a não desperdiçarem os 
recursos naturais, direcionando os 
produtos sem serventia para reciclar. 
Veja, no exemplo da casa abaixo, 
como as oportunidades de praticar 

os 3 Rs do consumo consciente (re-
duzir, reutilizar e reciclar) estão por 
todos os cômodos do lugar onde vi-
vemos e em todas as situações de 
nosso dia a dia.

Veja se a sua cidade já tem coleta seletiva. Se não, procure cooperativas 
que se interessem em recolher material reciclável ou recebê-lo em sua sede. 
Destinação garantida, basta tomar alguns cuidados na hora do descarte, como 
lavar as embalagens antes de descartá-las para evitar que a contaminação 
impossibilite a reciclagem e atraia animais indesejáveis.

Is
to

ck
ph

ot
o



1

5

7

9

6

8

103

2

4

Sugestão de ciclo: 4º e 5º ano
áreas do conhecimento: Ciências e Artes
Objetivo: Estimular a criatividade e o gosto  
pela arte. Ampliar o conhecimento sobre  
a reciclagem de papel
duração: 2 aulas
material necessário: Liquidificador, balde, 
bacia plástica, tesoura, rolo de macarrão ou garrafa 
de vidro para prensar, 2 molduras de madeira, 2 

Com as molduras, a tela e as tachinhas, 
prepare o molde de suas folhas. Estique 
bem a tela de náilon sobre uma das 
molduras. Prenda a tela com tachinhas  
ou grampeador. A outra moldura deverá ser 
encaixada sobre a primeira na hora de fazer 
o papel, juntando-as pelo lado da tela.

Pegue as sobras de papel, corte  
em pedaços pequenos e deixe de molho 
por uma hora. Coloque uma xícara  
do papel picado dentro do liquidificador 
cheio de água. Acione o aparelho  
até que a mistura de papel e água  
fique levemente grossa e homogênea.

Ponha essa mistura toda em uma bacia. 
Bata mais papel e água no liquidificador 
até encher a bacia plástica. Está pronta  
a pasta que vai dar origem a seu papel.

Escolha uma bacia larga e funda, prestando 
atenção para o tamanho de seu molde. 
Coloque o molde verticalmente na bacia, 
trazendo-o à superfície em um movimento 
circular. Ele vai estar cheinho de pasta. Para 
fazer um papel mais fino, dilua a mistura.

Com o molde na posição horizontal, 
sacuda-o levemente. A água vai escorrer  
e formar a folha de papel sobre a tela.

Retire a moldura superior. Incline devagar 
a moldura com a folha para deixar escorrer 
um pouco a água e parar de pingar. O papel 
ainda vai estar espesso, mas a maior parte 
do volume que você está vendo é água,  
que ainda vai escorrer ou secar.

Vire o molde com a folha formada 
sobre uma toalha ou pano de prato, 
prensando-a ligeiramente. A folha se 
solta da tela e o molde já pode ser 
usado novamente.

Para tirar o excesso de água que o papel 
ainda guarda, passe um rolo de macarrão 
sobre a toalha, pressionando-a.

Agora é só esperar até o dia seguinte. 
Mantenha a folha sobre a toalha até o papel 
estar completamente seco. Se possível, 
coloque sob o sol ou passe um ferro de 
passar roupa quente sobre a toalha.

Quando a folha estiver completamente 
seca, separe-a da toalha. E pronto, agora  
é só ter criatividade para usar a folha que 
foi feita por você!

ATIVIdAdE 1

faça o seu papel
pedaços de tela de náilon para prensar o papel, 
tachinhas para prender a tela na moldura, toalha
ou pano de prato e sobras de papel usado: 
cadernos velhos, envelopes usados, papéis de 
embrulho ou saquinhos de papel de supermercado
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Dica: Lembre que se usar papéis brancos, o seu 
papel vai ser branco. Se usar papéis coloridos, 
o seu papel vai ser colorido também
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Sugestão de ciclo: 4º e 5º ano
áreas do conhecimento: Ciências,  
Português e Artes
Objetivo: Compreender o processo de 
compostagem; conhecer os materiais que serão  

ATIVIdAdE 2

Compostagem
ou não reciclados; rever atitudes para a produção 
de lixo e reciclagem
duração: 6 a 8 aulas
material necessário:  
1 aquário, terra, lixo e caderno 

ETAPAS ATividAdES MATERiAiS NECESSáRioS

1

Roda de conversa inicial e levantamento  
de conhecimentos prévios:
0 Conversar com os alunos o que eles sabem sobre  
o tipo de lixo que produzem.
0 E quais são o materiais que desaparecem do ambiente
com o passar do tempo?

2
Atividade prática: Construção de uma composteira
0 A atividade deve possibilitar aos alunos perceber as mudanças
nos materiais enterrados.

1 aquário, terra e lixo

3
Registro de observação
Realizar observações periódicas e registros das características
dos materiais.

Caderno 

4
Conclusão
Análise dos resultados. 
Conclusão sobre decomposição e reciclagem.

Caderno

Etapas sugeridas:

Diferentes tipos de lixo são produzidos por 
nós diariamente: vidros, latas, papéis, em-
balagens plásticas, restos de alimentos etc. 
Todos são descartados e nem sempre de 
maneira adequada.
Alguns desses materiais permanecem por 
muito tempo no ambiente se não forem 
reciclados, deixando o lugar onde foram 
descartados sempre sujo.

Você sabe quais são estes materiais? 

E quais são os materiais que desaparecem 
do ambiente com o passar do tempo?

Vamos descobrir os diferentes materiais e 
assim poderemos cuidar melhor do destino 
do nosso lixo. 

Professor, você vai precisar de:
0 1 pequeno aquário;
0 terra umedecida, suficiente para preen-
cher o aquário;
0 uma amostra do lixo produzido no lanche 
dos alunos (casca de frutas, guardanapo, 
pedaço de embalagem plástica, vidro, lata 
ou lacre).
0 papel alumínio ou plástico para cobrir.

0 3. Peça aos alunos que façam no caderno uma tabela para registrar suas 
observações após a montagem, com intervalos de 2 ou 3 dias.

1ª obSERvAção

PláSTiCo PAPEl RESTo dE AliMENToS AluMíNio 

Mudou de cor              (  ) Mudou de cor              (  ) Mudou de cor              (  ) Mudou de cor              (  ) 

Diminuiu o tamanho   (  ) Diminuiu o tamanho   (  ) Diminuiu o tamanho   (  ) Diminuiu o tamanho    (  )

Mudou a forma           (  ) Mudou a forma           (  ) Mudou a forma           (  ) Mudou a forma            (  )

2ª obSERvAção

Mudou de cor              (  ) Mudou de cor              (  ) Mudou de cor              (  ) Mudou de cor              (  ) 

Diminuiu o tamanho   (  ) Diminuiu o tamanho   (  ) Diminuiu o tamanho   (  ) Diminuiu o tamanho    (  )

Mudou a forma           (  ) Mudou a forma           (  ) Mudou a forma           (  ) Mudou a forma            (  )

3ª obSERvAção

Mudou de cor              (  ) Mudou de cor              (  ) Mudou de cor              (  ) Mudou de cor              (  ) 

Diminuiu o tamanho   (  ) Diminuiu o tamanho   (  ) Diminuiu o tamanho   (  ) Diminuiu o tamanho    (  )

Mudou a forma           (  ) Mudou a forma           (  ) Mudou a forma           (  ) Mudou a forma            (  )

Ao fim das duas semanas:
0 Converse com a sala e reveja as hipóteses levantadas. 
Alguém previu o resultado?
0 Que materiais mais sofreram mudanças?
0 Quais materiais não mudaram?

Montagem:
Coloque os materiais dentro do vidro com terra 
de modo que fiquem espalhados e que seja 
possível observá-los pelo lado de fora.

Peça para que os alunos:
0 1. Desenhem a composteira pronta. 
0 2. Discutam e registrem as hipóteses do 

0 O que vocês puderam concluir sobre o lixo produzido 
no lanche?
0 Que atitude pode ser tomada após essa conclusão?

Dica:
Mantenha a montagem 
na sombra e tampada 
com o papel alumínio, 

por duas semanas, 
umedecendo a 

terra a cada dois 
ou três dias
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Essa montagem é uma compostagem, na qual os ma-
teriais orgânicos se decompõem e se misturam com 
a terra; o material não orgânico não se decompõe.

que pode acontecer com cada material em 
duas semanas. Abaixo, sugestão de tabela de 
observação
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Sugestão de ciclo: 4º e 5º ano
áreas do conhecimento: Ciências, Geografia e Português
duração: 4 aulas

ATIVIdAdE 3

Sequência didática

ExPECtAtiVAS dE APRENdizAgEm:

0 Compreender o processo da reciclagem desde o descarte até a reciclagem 
no seu município ou região.

0 Conhecer os materiais que serão ou não reciclados por meio de diversas 
fontes, texto escrito e, principalmente, o pôster “Caminhos da reciclagem”.
Identificar as diversas formas da reciclagem do lixo.

Etapas sugeridas: 

ETAPAS ATividAdES
MATERiAiS 

NECESSáRioS

1
 

Roda de conversa inicial e levantamento de conhecimentos prévios
Conversar com os alunos o que eles sabem sobre o caminho do lixo desde a sua casa 
até o destino final.
Os alunos podem anotar as falas e registrar em um pôster que deverá ficar afixado na 
classe para ser usado em outros momentos como uma das referências do trabalho.

Pôster, pincéis 
atômicos

2

Observação de imagens do pôster “Caminhos da Reciclagem”
É importante que os alunos façam uma descrição detalhada das imagens e depois 
comparem com as diversas formas de reciclagem do lixo. Peça para registrarem no 
caderno. A atividade deve possibilitar para o aluno perceber algumas mudanças da ci-
dade do presente em relação ao passado no que se refere ao descarte do lixo. Deve-se 
levantar algumas hipóteses do porquê teriam ocorrido as mudanças. 

Pôster e caderno 

3

Pesquisa na família e comunidade
Realizar entrevistas com agricultores ou familiares sobre como as embalagens são pro-
duzidas, descartadas e recicladas e também como a comunidade pode participar ativa-
mente da reciclagem. As respostas podem ser organizadas/tabuladas em um pôster.

Caderno e pôster

4

Apresentação
Com base em tudo que foi aprendido nas entrevistas, planeje com os alunos uma apre-
sentação para os pais e comunidade. Procure destacar as descobertas que realizaram e 
envolver o máximo possível os alunos na produção das tarefas. Pode ser uma exposição, 
um blog, painéis ou mesmo a produção de um livro ou álbum sobre a importância da 
reciclagem na sociedade atualmente.

Data show,  
computador,  
pôster e  
os cadernos  
dos alunos

PROfISSãO:
0 Quais os principais tipos 
de lixo produzidos no seu local 
de trabalho?

0 E na sua casa, qual é o lixo 
mais comum?

0 Para aonde o lixo do seu 
trabalho e da sua casa vão? 
(    ) aterro sanitário
(    ) lixão 
(    ) reciclagem 
(    ) incineração

0 Por que é importante reci-
clar as embalagens 
e os outros materiais?

0 O que pode acontecer a 
você e às pessoas da sua 
comunidade se o lixo for des-
cartado incorretamente?
0 Como você pode contribuir 
para a reciclagem em seu 
município?

0 você pratica os 3 Rs?

ANExOS:

OBSERVEm O PôStER “Caminhos da reciclagem”
e respondam em seus cadernos:
0 Qual é o tema principal do pôster?
0 Por que este pôster é importante ? 
0 O que pode ser feito com ele?
0 Todo o lixo que produzimos é possível ser reciclado? Por quê?
0 A sua casa separa o lixo orgânico do reciclável? 
0 Há coleta seletiva do lixo na sua cidade?
0 Há coleta seletiva do lixo no seu bairro?
0 Por que a reciclagem é importante para o ambiente?

OBSERVEm O PôStER “Recicla ou não recicla?”
A proposta embutida nesse formato lúdico é que a classe  
debata livremente, por um tempo previamente estipulado  
pelo professor, para qual dos destinos cada objeto deve seguir: 
lixo seco, lixo úmido ou devolução ao fabricante/revendedor.  
As perguntas abaixo poderão orientar essa discussão:
0 Qual é o tema principal do pôster? 
0 Alguém sabe explicar a diferença entre os dois cestos? 
0 Todo o lixo que produzimos é possível ser reciclado?  
0 Na sua casa separa-se o lixo orgânico do reciclável? 
0 Por que a reciclagem é importante para o meio ambiente?

PESQuiSA 
Peça para os alunos entrevistarem um familiar e uma pessoa da comunidade.
Abaixo, sugestão de perguntas para o roteiro da entrevista:
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ATIVIdAdE 4

Os desafios da Reciclagem

O jogo “Desafios da Reciclagem” é um instrumento 
de caráter pedagógico, que complementa os demais 
estudos conceituais aplicados sobre o tema.

A forma lúdica de ensino-aprendizagem propicia 
situações especiais no desenvolvimento educacional 
dos cidadãos. 

Jogos em grupos não se aplicam somente às crian-
ças, pois jovens e adultos também estão sempre dis-
postos a participar de atividades nas quais o sentido 
competitivo está presente em determinada situação 
que envolve pessoas e equipes. 

As necessidades da atenção, da concentração e da 
memória em um jogo estimulam ações de vigilância, 
de percepção da situação e de reflexo imediato. Por 
esses motivos, um jogo não é apenas uma situação de 
brincadeira, ou melhor, o jogo como brincadeira também 
é uma atividade que traz, em seu bojo, a seriedade e o 
desejo de produzir e de participar com o outro, aspecto 
importante para a autoestima de seus participantes.

CAdA BLOCO, tRêS tiPOS dE dESAfiO 
PARA OS ALuNOS ENfRENtAREm:

0 SOLETRANDO
3 cartas em cada bloco
Uma frase com informações sobre boas práticas 
ambientais onde se destaca palavras-chave que 
devem ser soletradas.  

0 QUEM SOU EU?
3 cartas em cada bloco
Apresentam uma charada com os conceitos mais 
importantes do tema “resíduos sólidos”.

0 PERfIL DO RESÍDUO SÓLIDO
12 cartas em cada bloco
Cartas com perguntas objetivas sobre resíduos sóli-
dos em diferentes situações, possuindo uma dica que 
poderá auxiliar o participante a estabelecer relações 
para chegar à resposta certa. 

COmO jOgAR:
1. Rodada de treinamento: a classe joga junto com o 
professor, que é a banca. Primeiro, este embaralha as 
cartas e sorteia uma. Apresenta o desafio para a classe. 
De forma espontânea, ou a pedido do professor, um 
aluno tenta responder. Depois, o professor corrige se 
necessário. Sorteia a segunda carta e prossegue o jogo. 
Essa rodada é um treinamento para o jogo. Vale treinar 
várias vezes, a cada vez com apenas dez cartas, ou a 
critério do professor. O número de pontos é igual aos 
acertos da classe. O treinamento vai ajudar a classe a 
melhorar a pontuação. 

2. Rodadas seguintes: a banca é um dos membros do 
grupo. O professor divide as cartas em igual número 
pelos grupos.  A banca faz a pergunta e lê a resposta. 
Outro membro da equipe conta os pontos. O professor 
dispara um cronometro quando iniciar o jogo e conta até 
30 minutos. Ganha quem tiver mais respostas corretas 
ao término deste período.

OS OBjEtiVOS dO jOgO
Os objetivos básicos são: o entretenimento e a aqui-
sição de conhecimentos sobre o tema reciclagem 

O PAPEL dO PROfESSOR NO jOgO 
O professor é o principal mediador  
do jogo e tem as seguintes atribuições: 
0 retomar com os alunos  
a importância do tema; 
0 discutir o significado  
do trabalho lúdico (utilização  
de um jogo) como facilitador  
do aprendizado relativo ao tema; 
0 explicar aos alunos toda a dinâmica 
de funcionamento do jogo; 
0 dirigir, mediar e fazer os 
apontamentos durante as jogadas;
0 fazer o fechamento do jogo, associando os 
conteúdos e valorizando a temática aprendida.

COmPONENtES:
Jogo de 72 cartas divididas em 4 blocos,  
com 18 desafios cada.

O jogo foi desenvolvido especialmente para ser 
aplicado em ambientes escolares, independentemente 
das dimensões de uma sala e de seus respectivos 
mobiliários. A aplicação também independe da quan-
tidade de alunos que venham a participar.  

Busca contemplar conteúdos atitudinais: a inte-
ração por meio da intercomunicação entre alunos e 
entre equipes; desenvolver práticas de convivência 
ética e respeitosa numa situação competitiva; a agir 
cooperativamente com o outro. 
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Saiba como participar dos concursos de Desenho e Redação

Os concursos de Desenho e Redação são promovidos em virtude do Dia Nacional 
do Campo Limpo, comemorado no dia 18 de agosto. A data, criada pelo inpEV  
e seus associados e realizada pelas centrais de recebimento dessas embalagens, 
tem o objetivo de levar as comunidades de seu entorno à reflexão, conscientização 
e participação em atividades relacionadas à preservação do meio ambiente, além 
de destacar o compromisso socioambiental de todos os integrantes do sistema  
de destinação de embalagens vazias de agrotóxicos para o desenvolvimento de 
uma agricultura sustentável. 

Para coletar as informações necessárias para escrever ou desenhar sobre o ciclo 
de vida das embalagens do campo, convide o gestor da central de recebimento do 
seu município para ser entrevistado pelos alunos.

Os concursos de desenho e redação 
compõem o conjunto de atividades propostas 
para as escolas participantes do Programa 
de Educação Ambiental Campo Limpo, 
cujo tema é Caminhos da Reciclagem. 
Desenvolvido especialmente para o Ensino 
Fundamental I, podem participar do concurso 
de desenho os alunos do 4º ano, e, do 
concurso de redação, os alunos do 5º ano.

Quem pode participar?
Todos os alunos devidamente matriculados 
no 4º e 5º anos do Ensino Fundamental.

Como fazer as inscrições?
O professor deverá solicitar a folha  
padrão para o concurso de desenho  
ou de redação ao gestor da unidade de 
recebimento de embalagens responsável 
pela implementação do programa  
na escola do município. Outra opção 
é fazer o download do arquivo no site 
do Dia Nacional do Campo Limpo (http://
www.dianacionaldocampolimpo.org.br).
Não serão aceitos trabalhos realizados  
em papel diferente do padrão. 

Haverá prêmios? Quem ganha?
Sim. Alunos, professores e escolas  
serão premiados em duas etapas,  
local e nacional.

Como saber mais sobre os concursos?
Contate o gestor da unidade de recebimento 
de embalagens responsável pela implantação 
do programa na sua escola ou acesse a 
página do Dia Nacional do Campo Limpo. 
Não fique fora dessa!

Os regulamentos dos concursos de Desenho e Redação podem 
ser baixados no site do Dia Nacional do Campo Limpo ou podem ser 
solicitados ao gestor da central.

Concursos

Aterro sanitário: espaço 
preparado para receber resíduos 
sólidos gerados pela atividade 
humana e para minimizar os 
riscos que a decomposição 
desses resíduos oferece. 

Coleta seletiva: coleta de 
resíduos sólidos previamente 
separados conforme sua 
constituição ou composição.

Compostagem: técnica de 
aproveitamento do material 
resultante do processo de 
decomposição da matéria 
orgânica de origem animal  
ou vegetal. 

defensivo agrícola: produto 
utilizado para evitar ou reduzir 
os danos causados por pragas, 
doenças ou ervas invasoras em 
áreas agrícolas. 

incineração: queima do lixo 
hospitalar ou tóxico em fornos 
industriais controlados e usinas 
especiais.  

lixão: depósito final de resíduos 
a céu aberto, sem nenhuma 
medida de proteção ambiental ou 
de saúde pública. 

Pegada ecológica: ferramenta 
que calcula o quanto de energia 
e matéria-prima são usadas 
pelos seres humanos em suas 
atividades e converte o resultado 
para a quantidade de recursos 
naturais correspondentes.  

Reciclagem: todo o processo 
de transformação de resíduos 
sólidos que envolva alteração 
de suas propriedades físicas e 
físico-químicas para a criação de 
produtos novos.

lixo: qualquer resíduo sólido 
proveniente das atividades 
humanas que não pode ser 
reaproveitado.

lixo seco: material inorgânico 
resultante de produtos 
industrializados que, em geral, 
são de difícil decomposição pela 
natureza. Na sua maioria podem 
ser reciclados pelo homem, ou 
seja, transformado em novos 
produtos. Exemplos: papéis, 
plástico, vidros e metais.

lixo úmido: material proveniente 
dos seres vivos, animais e vegetais. 
Exemplos: restos de alimentos, 
casca de frutas, resíduos  
de varredura, folhas secas,  
erva-mate, papel higiênico,  
papéis molhados ou engordurados, 
fraldas descartáveis, absorventes, 
dentre outros.
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