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PORTUGUÊS – PRODUÇÃO DE TEXTO   

O planeta não é lixeira  

 Leia alguns dados reunidos por pesquisadores sobre o lixo.  

 

        

 

 

 

 

 

 

Leia agora uma ficha com outras informações que fazem parte de um texto de 
divulgação científica.  

 

LIXO 

O que é Restos da atividade humana que são inúteis, indesejáveis, descartáveis.  

Tipos de lixo e 
características 

Domiciliar: restos de comida, cascas, latas, plásticos, vidros.  

Comercial: embalagens plásticas e papel.  

Público: recolhido nas ruas – papéis, latas, embalagens, etc.  

Especial:  pilhas, baterias, embalagens de agrotóxicos, material radioativo de 
clínicas e hospitais.  

Consequências 
do excesso de 

lixo 

• dificuldade para armazenar 

• poluição das águas e do solo 

• formação de gases prejudiciais à saúde 

Soluções 

• diminuir a quantidade de lixo  

• separar o lixo 

• reutilizar materiais (reciclar) 

• ter cuidado ao descartar alguns materiais 

Adaptado de: DIONYSIO , Luis G. M.; DIONYSIO, Renata B. Lixo urbano: descarte e reciclagem de 
materiais.  

No Brasil são 
consumidos cerca 
de 5 milhões de 

toneladas de 
papel por ano. 

Tempo para se decompor na 
natureza: 

• papel: 3 a 6 meses; 

• tecido: 6 meses a 1 ano; 

• chiclete: 5 anos; 

• plástico: mais de 100 anos; 

• vidro:1 milhão de anos. 

Todo o lixo 
produzido a cada 
semana no Brasil 

encheria um 
estádio de futebol 

como o 
Maracanã. 



  

1. Utilizando o roteiro a seguir, elabore um texto de informação com esses 
dados.  

Produção: 

a. Escolha no quadro um dos tipos de lixo.  
b. Pesquise em livros, jornais, revistas e sites mais informações sobre o tipo de lixo 

escolhido.  
c. Use as informações lidas na ficha.  
d. Escreva um texto informativo científico.  
e. Ilustre seu trabalho com fotos ou desenhos.  
f. Lembre-se de usar linguagem clara e de não empregar gírias.  

 

Revisão:  

 Releia o texto produzido e observe se ele: 

a. Informa com clareza; 
b. Traz as informações típicas de um texto de informação científica;  
c. Necessita de ajustes para melhorar.  

 

 

 


