VANTAGENS DE SEPARAR
A RECICLAGEM DE EMBALAGENS USADAS TEM INÚMERAS
VANTAGENS AMBIENTAIS E ECONÓMICAS

1. ECONOMIZAR ENERGIA
Sabia que fabricar materiais a partir de resíduos consome menos
energia do que fabricá-los a partir de matérias-primas virgens?
Muitos dos recursos energéticos que poupamos são fontes de
energia não renováveis, como é o caso do petróleo. Ao reciclarmos
embalagens estamos a possibilitar produzir novos materiais
utilizando menos energia, evitando a emissão de gases de efeito de
estufa responsáveis pelo aquecimento global.

RECOLHA DE OBJETOS VOLUMOSOS
SERVIÇO GRATUITO

2. POUPAR MATÉRIAS PRIMAS
Ao utilizarmos as embalagens usadas como matérias-primas
secundárias, estamos a poupar matérias-primas virgens.
Assim adiamos a extração de minério, o abate de árvores e a
extracção de petróleo.
Por exemplo: a reciclagem do plástico contribui para uma
diminuição do consumo de petróleo; a reciclagem das embalagens
de metal permite poupar no uso de minérios; a utilização de vidro
reciclado na produção de novas embalagens poupa os leitos dos
rios de onde são retiradas as areias para produzir este material; a
produção de papel reciclado consome menos energia e água que amadeira evita o abate de árvores

3. REDUZIR RESÍDUOS

O Município de Arcos de Valdevez disponibiliza gratuitamente este
serviço de recolha, a pedido.
ESTE PEDIDO PRÉVIO TERÁ DE SER FEITO POR UMA DAS SEGUINTES VIAS:

258 520 500
geral@cmav.pt
www.cmav.pt

ou presencialmente, nos balcões de atendimento do município.
Após formalização do pedido, deverá aguardar posterior contacto
dos serviços para agendamento da recolha.
A colocação de “monstros” nos espaços públicos, sem o prévio
agendamento da recolha com o Município, está sujeito a coima
graduada entre 530 € e 5.300 €.

$

Quanto menos resíduos forem para um aterro sanitário, mais anos
o tempo de vida dos aterros sanitários, evitando ter que construir
novos aterros em locais que poderiam ser utilizados de outras
formas pela população.

resulima@resulima.pt
+351 258 350 330

Só deve colocar garrafas, boiões e frascos de vidro no ecoponto
verde
Os copos, os espelhos, ou os pyrexs não fundem à mesma
temperatura, se forem colocados no ecoponto verde
podem dar origem a novas embalagens de vidro com
defeito e comprometer todo um lote de vidro reciclado.
O cristal não deve ser colocado no ecoponto verde pelas
mesmas razões.
Desta forma, para assegurar que o vidro reciclado seja
100% viável, no ecoponto verde deverá colocar apenas
embalagens de vidro vazias.

Uma lâmpada de 100w acesa durante 4h equivale à energia
poupada na reciclagem de 1 garrafa de vidro
Com a reciclagem de uma simples garrafa de vidro,
uma lâmpada de 100 watts durante 4 horas, porque o
consumo energético utilizado para fabricar uma garrafa a
partir de matérias-primas virgens é superior ao necessário
para reciclar uma garrafa, donde resulta a poupança
indicada.

O vidro pode ser reciclado eternamente
É verdade, o vidro é um dos produtos mais utilizados no
dia-a-dia e, ao ser colocado no ecoponto, estará a garantir
o processo de reaproveitamento do material a 100% sem
perder qualquer característica e qualidade de um vidro
feito a partir de matéria-prima virgem.

As latas não precisam de ser lavadas

Sabia que a reciclagem de 1 tonelada de embalagens
ECAL (entre outras, as embalagens de leite) equivale ao
papel gerado por 15 árvores?

As embalagens que vão para o ecoponto amarelo, como
é o caso das latas metálicas, não necessitam de ser
lavadas previamente, na medida em que estas irão
passar por uma fase de limpeza durante os processos
industriais de reciclagem.
O importante é que, antes de colocar no recipiente certo
(o amarelo), escorra bem todo o conteúdo e espalme as
embalagens. Com isto, além de ocupar menos espaço
em casa e no contentor, também diminui o número de
deslocações ao ecoponto.
E lembre-se: ao reciclar as latas de bebidas, de conservas,
tabuleiros de alumínio, aerossóis e todas as embalagens
de metal, está a fazer com que estas ganhem uma nova
vida e sejam transformadas em novos produtos.

Dicas!
Depois de festejar, não se esqueça de separar as
decorações quando a festa acabar.
Não precisa de 3 ou 4 caixotes de lixo para fazer a
separação seletiva. Pode usar 1 caixote para os resíduos
orgânicos e outro para as embalagens fazendo a
separação no ecoponto.

Separe os seus frascos de perfume usados
Os perfumes são presentes incontornáveis. De várias
fragrâncias e com diferentes aspetos, os frascos de
perfume podem ser eternizados e transformados em
outros materiais.
Desde que estejam vazios, os frascos de perfume podem e
devem ser colocados no ecoponto verde, mesmo contendo
o mecanismo de vaporização incorporado.

Curiosidade sobre as embalagens

Quem tem animais domésticos

-

Se tem um animal doméstico lá em casa, não se esqueça
que as embalagens das suas refeições também são para
reciclar.

Não deve colocar papel de cozinha no ecoponto
O papel e o cartão, para poderem ser reciclados devem
manter inalteradas as suas propriedades originais, ou
seja, estar completamente limpos.
Por isso, o papel de cozinha e os guardanapos, por terem
entrado em contacto com outras substâncias,
nomeadamente gorduras, não podem ser reciclados
juntamente com o restante papel/cartão.
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Mobiliário de cartão

Os australianos da Karton criaram um novo conceito de mobiliário. Agora já é possível ter móveis feitos de
cartão!
Esta empresa fabrica estantes, bancos, camas, cadeiras,
mesas de centro e toda uma variedade de mobiliário
feito de cartão, além de brinquedos e outras peças.

Embalagens de plástico, mesmo com gordura, são no
ecoponto amarelo
Hoje em dia, o plástico é um dos materiais mais
encontrados nos aterros sanitários, representando uma
aterro.
Ao reciclar as suas embalagens usadas está a contribuir
para a redução do consumo de recursos naturais, uma
vez que a reciclagem de uma tonelada de plástico
economiza 130kg de petróleo e promove a poupança de
energia em 70%.
Sempre que separar as suas embalagens e as encaminhar para reciclagem, o mundo inteiro poupa recursos e
reduz o desperdício e a poluição.

Produtos de higiene pessoal devem ser reciclados
Tubo de pasta de dentes, champô, gel de duche...
Perdemos a conta à quantidade de produtos cosméticos
e de higiene pessoal que usamos diariamente.
No entanto, o que não podemos esquecer é que todos
estes produtos podem e devem ser reciclados e
transformados em novas matérias-primas.

