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Por que o lixo é um 
problema de todos?

S imples: porque todo ser humano produz lixo. 
Alguns estudos indicam que, na média mundial, 
cada pessoa produz cerca de 300 quilos de lixo 

por ano. É muito, não é mesmo?        
E onde é que tudo isso vai parar? No 
meio ambiente! Por isso, a diminuição 
do que se joga fora é um problema 
de todos e um compromisso que 
devemos assumir já!  

Somente o Brasil produz cerca 
de 250 mil toneladas de lixo por dia. 
Boa parte desse material não recebe 
tratamento adequado. Você já deve 
ter visto algumas pessoas jogarem 
objetos, como papel e plástico, entre 
outros tipos de lixo nas ruas públicas, 
em rios e nos terrenos baldios. Isso 
traz uma série de efeitos prejudiciais a 
todos nós. 

O lixo sem tratamento forma ambiente favorável 
para a proliferação de animais que podem transmitir 
doenças, como moscas, mosquitos, ratos e baratas. 
Além disso, o acúmulo de objetos e matéria orgânica 
(como restos de comida, de animais e vegetais) 
jogados fora impede o escoamento da água, 
resultando no alagamento das ruas, em inundações 
de casas, entre outros transtornos. Queimar o lixo 
também não é nada bom, pois a fumaça colabora 
com o aumento da poluição atmosférica. O acúmulo 

nos lixões nem se fala: contamina o solo, a água 
que corre debaixo dele e, consequentemente, os rios 
também.

A responsabilidade sobre o lixo 
produzido pelos habitantes de uma 
cidade é dos governantes e todo 
cidadão tem o direito de cobrar do 
seu prefeito um destino adequado 
para o lixo. Mas é claro que cada um 
pode dar a sua contribuição pessoal 
para minimizar esse problema. Você 
se lembra dos três “erres” – reduzir, 
reutilizar e reciclar? Então! Pense 
duas vezes antes de comprar algo 
para que você tenha menos coisas 
para jogar fora. Dê outras finalidades 
a objetos que você normalmente 
descartaria. Por fim, procure separar 
o lixo orgânico de papéis, vidros, 

metais e plásticos porque estes materiais podem ser 
reciclados.

Lembre-se de que a natureza leva muito tempo 
para decompor o que nós produzimos, portanto, não 
custa dar uma mãozinha.

Jean Carlos Miranda,
Departamento de Ecologia, 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Quanto tempo leva para 
desaparecer da natureza:

. papel: de 3 a 6 meses. pano: de 6 meses a 1 ano . chiclete: 5 anos. madeira pintada: 13 anos. náilon: mais de 30 anos. plástico: mais de 100 anos. metal: mais de 100 anos. vidro: 1 milhão de anos. borracha: tempo 
indeterminado
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