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Atualmente, é dado grande destaque à importância da coleta seletiva e à destinação final dos 
resíduos. Porém, esse cuidado aborda apenas uma parte dos problemas ambientais contemporâneos. A 
manufatura dos produtos que futuramente se transformarão em resíduos é anteposto à extração de matéria 
prima na natureza.

Nesse sentido, surge a proposta da política dos Cinco R’s, que busca promover uma mudança de 
hábitos no dia a dia da sociedade, proporcionando aos indivíduos reavaliar seus valores, tendo em vista a 
preservação ambiental, por meio das cinco atitudes descritas abaixo:

5 R's - RECUSAR, REPENSAR, REDUZIR, REUTILIZAR E RECICLAR

2
Reduzir o consumo é uma das melhores 
maneiras de proteger o ambiente. 
Compre somente o necessário, pois esta 
atitude produzirá menos rejeito no futuro. 3

Reutilizar significa usar um objeto de maneira
diferente. Use e abuse da criatividade e 
desenvolva o hábito da reutilização.

1
Reflita sobre os impactos que seus hábitos de 
consumo causam nos ambientes que o cercam 
(ar, água, energia) e verifique no que será 
possível transformá-los para diminuir o rejeito 
e o desperdício que produzem.

Repensar

4
Reciclar significa transformar materiais 
descartados em matéria prima para outros 
produtos por meio de processos industriais.

Recusar

5

Quando você recusa produtos que prejudicam a 
saúde e o meio ambiente você está contribuindo 
para um mundo mais limpo. Dê preferência a 
produtos de empresas que tenham compromisso 
com o meio ambiente. 

A política dos Cinco R's prioriza a redução do consumo e o reaproveitamento dos 

materiais em relação a sua própria reciclagem.
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