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Qual o destino do lixo urbano? 
Como diminuir seu impacto no Meio Ambiente? 

 
Essas e outras questões serão levantadas neste trabalho. 
Problemas que envolvem resíduos, saúde e áreas de risco, 

além de soluções para recuperação ambiental. 
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Apresentação 
 
Sem planejamento, a sociedade urbana atual sofre as conseqüências de excessos da utilização 

de recursos naturais e falta de respeito com a natureza. O lixo,  sem uma gestão correta, acaba 

de qualquer jeito em qualquer lugar. Sem saneamento básico, muitas famílias de baixa renda 

sofrem doenças graves, além de viverem em lugares inapropriados e de risco. 

Ao decorrer do trabalho, vamos apresentar exemplos de como essa falta de planejamento 

pode afetar no Meio Ambiente e também na saúde de muitas pessoas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
4 

Gestão do Lixo  
 
A quantidade de lixo por habitante cresce a cada dia, em especial nos grandes centros 

urbanos. Por esse motivo, deve-se haver uma forma de manipulação capaz de abranger a todo 

esse lixo produzido, tratando-o de forma adequada para que não haja transtornos com o 

excesso de lixo. Mas, infelizmente, a maioria dos países do mundo, inclusive o Brasil, não 

possui uma gestão eficaz para o tratamento do lixo produzido.  

 

O que é lixo?   

 Definição  

Nos dicionários de Língua Portuguesa, lixo é denominado como coisas inúteis, velhas, sem 
valor, entulho, qualquer material produzido pelo homem que perde a utilidade e é descartado.  

No entanto, muitas coisas que jogamos fora, e consideramos lixo, podem ser aproveitadas por 
outra pessoa. Para outras pessoas pode ser fonte de renda ou mesmo um meio de 
sobrevivência.  

Então, o significado dessa palavra, pode ser revisto como tudo aquilo que foi descartado e que, 
após determinado processo, pode ser útil e aproveitado pelo homem.  

Entretanto, precisamos pensar na redução de bens de consumo. Por exemplo, Por que 
comprar um modelo novo de microondas, se o antigo funcionava bem? O antigo modelo, 
provavelmente irá pro lixo. Sendo que ele pode ser utilizado por outra pessoa, com mais 
necessidade. Se estivermos jogando alimentos no lixo, por certo estamos comprando em 
quantidades acima do que propriamente consumimos. Temos que começar um consumo mais 
consciente. Não há como não produzir lixo, mais podemos diminuir essa produção, reduzindo 
o desperdício.  

Os materiais que ainda podem ser usados para outros fins mesmo depois de serem 
descartados são chamados materiais reaproveitáveis, e aqueles que precisam ser descartados, 
mas após sofrerem transformações podem novamente ser usados pelo homem são chamados 
materiais recicláveis. Por exemplo: aquela famosa poltrona feita de garrafas do tipo PET é um 
reaproveitamento. Por outro lado a transformação química e física da garrafa PET em fibras de 
poliéster para a fabricação de tecido para roupas é um processo de reciclagem.  
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Por que comprar um modelo novo se o antigo funcionava bem?  
 

É impossível falar sobre os motivos que nos levam a comprar sem falar sobre 

Capitalismo. 

Capitalismo é a forma de governo que é sustentada pelo capital, dinheiro. Quanto mais 

o dinheiro circula, mais esta forma instável para a maior parte da população, e estável para a 

minoria, é fortificada. 

Indo mais a fundo, é impossível falar sobre a circulação de dinheiro sem falar a 

respeito da mídia e do consumo. 

Hoje em dia em tudo que estamos ligados há alguma forma de consumo. Para nos 

alimentarmos, nos divertirmos, namorarmos, entre os mais diferentes tipos de assunto, o 

consumo junto ao capital e à mídia está ligado.  

Para comer precisamos comprar o alimento, onde a marca pelo qual o produto foi 

industrializado conta, e muito, para a escolha. Você sempre irá confiar na marca que é mais 

conhecida, ou seja, que tem uma popularidade maior, divulgação na mídia maior. 

Para diversão, podemos escolher os mais variados tipos de locais: cinema, shopping, 

parque de diversões, baladas, boliche, clubes, entre muitos outros. Para o cinema, precisamos 

pagar o ingresso. Ao irmos ao shopping, pagamos o estacionamento, fora o que será 

consumido nas lojas, e assim por diante. 

Dentro de tudo isso, há a manipulação dos meios de comunicação. As propagandas nos 

insinuam a comprar algum produto, e, mesmo que seja a coisa mais inútil, somos levados a 

acreditar que precisamos daquilo. 

Um ótimo exemplo é o mercado do mundo tecnológico, que está sempre evoluindo 

mais e mais, sem freios e sem pensar nas consequências e aonde podemos chegar. Quando o 

telefone celular entrou no mercado, ele era utilizado para fazer ligações e, no máximo, enviar 

uma mensagem de texto. Hoje em dia um simples aparelho pode tirar fotos, filmar, acessar a 

internet, conectar-se à redes sociais, ler códigos de barras, fazer chamadas de vídeo, 

reconhecimento de voz, ser um GPS, entre diversos outros recursos, e a cada dia lança um 

modelo diferente no mercado. 

Quando compramos um aparelho celular novo, geralmente somos levados a acreditar 

que ele é “de última geração”, é o “top” e que precisamos de todos os recursos que ele 

oferece, descartando o antigo quase sempre sem os devidos cuidados. Passando-se uma 

semana, você provavelmente não utilizou todos os recursos oferecidos pelo aparelho. 

Passando-se dois meses, a mesma história, porém, em dois meses o seu aparelho já se tornou 

“antiquado”, havendo milhares de modelos mais “recentes” no mercado, onde você será 

levado pela mídia a comprar algum desses “mais recentes”, descartando o antigo, e a história 

se repetirá. 

Esse “consumo compulsivo” é praticado por todos nós, gerando cada vez mais capital 

para o Estado e enriquecendo as empresas, nos enchendo de dívidas, onde, para quitá-las, 
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geramos ainda mais dívidas, as quais são cobradas juros, endividando-nos cada vez mais e 

gerando um ciclo vicioso e cada vez mais lixo. 

Este lixo gerado pela troca do produto “antigo” pelo “mais recente” e empresas que 

produzem esse produto e materiais químicos é descartado de forma errônea, prejudicando o 

meio ambiente. Mesmo com as campanhas de reciclagem, leis ambientais e incentivo para 

descarte apropriado, muitas pessoas e empresas não respeitam, produzindo aterros 

inapropriados que poluem os lençóis freáticos, a vegetação, os rios, lagos e mares por perto, 

entre outras coisas prejudiciais para o meio ambiente. 

Como cada vez mais a produção de lixo vem aumentando, já é estudada a 

possibilidade de literalmente mandarem o lixo para o espaço. Ou seja, como se já não bastasse 

poluir o planeta Terra, as empresas e os governos querem também poluir a galáxia. 

O consumo compulsivo é uma doença. Todos nós sofremos dela, em maior ou menor 

grau. Consumimos para nos satisfazer, para encontrar a felicidade que a mídia nos mostra 

como verdadeira e eterna e até por diversão. Consumimos inclusive por causa de ansiedade, 

tédio, vontade, necessidade, proporcionando um prazer momentâneo como o que as drogas e 

bebidas nos trazem, fazendo com que o vício aumente e a necessidade cresça ainda mais. Em 

alguns casos, essa doença é em um grau muito elevado, sendo preciso até mesmo 

acompanhamento médico para tratá-la. 

Está na hora de tomarmos uma atitude imediata e radical, para impedir que o planeta 

Terra e toda a vida do universo morram. Precisamos nos conscientizar e cobrar de nossos 

amigos, familiares, empresas, do Estado e, principalmente, da mídia uma atitude para fazer 

com que esse consumo exagerado e compulsivo diminua o máximo possível para podermos, 

enfim, enxergar um futuro bonito, respeitoso, digno e, principalmente, limpo para nossos 

filhos, netos, primos, sobrinhos, animais de estimação e, quem sabe, até mesmo vida 

extraterrestre. Está na hora de por um fim ao consumismo compulsivo. 
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Os três Rs  
 
Quem nunca ouviu falar dos famosos “três erres”, ao nos referirmos ao meio ambiente? 

O reduzir, reaproveitar e reciclar são propostas de atitudes referentes ao nosso modo de 

consumo, muitas vezes insustentável – ou você acha que precisamos de todas as sacolinhas 

que embalam nossas compras (se é que precisamos, de fato, de tudo o que compramos) e de 

usar toda a quantidade de copos descartáveis utilizados em festas e até mesmo em nosso 

trabalho?  

 

Entretanto, pelo menos outros dois erres poderiam ser adicionados a esses três:  

 

refletir  – será que é realmente necessário eu adquirir tal coisa? Será que se eu optasse pelo 

sabão ao detergente, não agrediria menos nossos rios? E se eu separar o lixo da minha casa e 

encaminhar a catadores ou cooperativas? Será que se eu levar este produto de 1kg, ao invés 

de um de 500g, além de pagar menos, não estarei economizando embalagem, lixo? 

 

reduzir – você sabia que a maior parte de lixo produzido mundialmente é o lixo orgânico, ao 

passo que pessoas morrem diariamente pela falta de alimentos? Será que você realmente irá 

comer tudo aquilo que colocou em seu prato? E será que esse produto que está levando 

para casa não vencerá antes de ser consumido? É necessário mesmo ir de carro até o 

mercadinho do bairro? E aquelas luzes acesas? E o DVD no standby? E o computador ligado, 

enquanto assiste TV na sala? 

 

recusar – é realmente necessário aceitar sacolas plásticas, sempre? Mesmo quando vai a uma 

locadora, é realmente necessário levar o vídeo em uma sacola? E quando adquire um 

remédio? Realmente interessa a você adquirir um apartamento neste momento, para aceitar 

que lhe entreguem a propaganda do mesmo? Você realmente precisa aceitar um panfleto 

daquela senhora que lê mãos e “faz amarração para o amor”?  

 

reutilizar – é necessário usar um copo diferente cada vez que for tomar seu refrigerante ou 

sua água...? E aquela papelada que imprimiu errado, não poderia usar o outro lado da folha 

para rascunho, anotações...? E aquela roupa que nem lhe serve mais, não poderia ser útil a 

alguém? E a água que usou para fazer verduras, não poderia ser aproveitada no cozimento do 

arroz, até porque muitas propriedades nutricionais estão ali, na água do cozimento?  

http://www.brasilescola.com/biologia/os-tres-erres-mais-alguns.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/os-tres-erres-mais-alguns.htm
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Feiras de troca são uma boa alternativa no que se diz respeito à reutilização. 

 

reciclar – viu só onde está o reciclar? É a última alternativa dessas etapas, até porque este 

processo também gera poluição, uma vez que utiliza energia, insumos químicos, água, etc., 

além do fato de que o próprio material reciclado tem um “período de vida”: o mesmo papel, 

por exemplo, pode ser reciclado aproximadamente 8 vezes, já que a cada nova reciclagem as 

fibras de celulose se degradam mais.  

 

Nosso país é campeão mundial de reciclagem de latinhas de alumínio e recicla cerca de 37% do 

papel que produz, mas, infelizmente, este título é proveniente das péssimas condições de vida 

que alguns brasileiros vivem, tendo a reciclagem como fonte de renda.  

 

Separar o lixo em nossas casas é uma forma, inclusive, de refletirmos acerca do quanto 

consumimos diariamente, do tanto de lixo que produzimos. Se apenas separarmos os 

materiais recicláveis dos não recicláveis, tomando o cuidado para não amassar os papéis 

separados e lavar as embalagens, já será uma forma de ajudar essas pessoas e contribuir para 

um melhor encaminhamento deste lixo remanescente (lembre-se que a reciclagem deve, ou 

pelo menos deveria, ser a última alternativa).  

 

Dicas para praticar os 3R’s: reduzir, reaproveitar e reciclar 

 

 Leve sacola própria (de pano, de feira...) para trazer boa parte das compras do 

mercado para casa. 

 Evite usar descartáveis com freqüência, como: pratos, garfos, copos e talheres (muito 

comuns em fast-foods). 

 Antes de sair de casa, faça uma lista do que precisa comprar. Evite compras por 

impulso. 

 No escritório, use somente 1 copo de plástico por dia ou traga sua caneca de casa. 

 Em casa prefira usar guardanapos, toalhas e filtros de pano aos de papel. 

 Recuse folhetos. 

 Incentive a comunidade a exigir a coleta seletiva e o fim dos lixões a céu aberto. Cobre 

iniciativas do prefeito. 

 Não jogue no lixo baterias de celular, lâmpadas, restos de tinta ou produtos químicos. 

Em caso de dúvidas de descarte, ligue para o serviço de atendimento do fabricante. 

 

 

 
 
 

http://www.brasilescola.com/biologia/os-tres-erres-mais-alguns.htm
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Tipos de Lixo  
 

 Lixo doméstico: 
Conhecido também por lixo domiciliar ou residencial, este é produzido pelas pessoas em 
suas residências. 
Exemplos: 
Restos de alimentos, papéis, plásticos, etc. 

 
 Lixo Comercial 
Gerado pelo setor terceiro (comércio em geral). 
Exemplos: Especialmente papéis, papelões e plásticos. 

 
 Lixo Industrial 
Vem das atividades do setor secundário (indústrias). 
Exemplos: Podem ser restos de alimentos, madeiras, tecidos, couros, metais, produtos 
químicos e etc. 

 
 Lixo Hospitalar 
São lixos das áreas de saúde. Eles são gerados de hospitais, farmácias, postos de saúde e 
casas veterinárias. Esse tipo de lixo merece um tratamento diferencial. 
Exemplo: Seringas, embalagens de remédios, algodão, gaze e até órgãos humanos. 

 
 Lixo público 
São os lixos presentes nos locais públicos. 
Exemplos: Folhas, galhos de arvores, papéis, plásticos, entulhos de construção, terras, 
animais mortos, madeiras, entre muitos outros. 

 
 Lixo Nuclear 
Decorrentes de atividades que envolvem produtos radioativos, entre outros... 

 
O lixo também pode ser classificado quanto a sua composição química: 

o Orgânico -> restos de alimentos, cascas de frutas, cabelos, fezes de animas e 
etc. 

o Inorgânicos -> esses podem ser divididos em : 
 
        a) Não reciclável 
        Materiais que não possuem técnicas de aproveitamento 
        Exemplos: latas de combustão, esponjas de aço, pilhas, papel higiênico... 
 
        b) Reciclável  
        Materiais que após sofrerem transformação física ou química podem ser reutilizados 
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Formas de reutilização 

Coleta seletiva  

Coleta seletiva br. ou Recolha selectiva pt. é o termo utilizado para o recolhimento dos materiais 

que são passíveis de serem reciclados, previamente separados na fonte geradora. Dentre 

estes materiais recicláveis podemos citar os diversos tipos de papéis, plásticos, metais e vidros. 

A separação na fonte evita a contaminação dos materiais reaproveitáveis, aumentando o valor 

agregado destes e diminuindo os custos de reciclagem. 

Para iniciar um processo de coleta seletiva é preciso avaliar, quantitativamente e 

qualitativamente, o perfil dos resíduos sólidos gerados em determinado município ou 

localidade, a fim de estruturar melhor o processo de coleta. 

 

Separando o lixo 

O lixo deteriorável (biodegradável), composto pelos restos de carne, vegetais, frutas, etc, é 

separado do lixo restante, podendo ter como destino os aterros sanitários ou entrarem 

num sistema de valorização de residuos. 

A reciclagem tornou-se uma ação importante na vida moderna, pois houve um aumento do 

consumismo e uma diminuição do tempo médio de vida da maior parte dos acessórios que se 

tornaram indispensáveis no dia a dia trouxeram um grave problema: qual o destino a dar 

quando perdem utilidade? No inicio o os resíduos resultantes da atividade humana tinham 

como destino as lixeiras ou então aterros sanitários, contudo com o aumento exponencial da 

quantidade de resíduos e da evolução tecnológica, aliados ao interesse econômico de busca de 

mais matérias primas de baixo custo, o vulgarmente designado lixo começa a perder o caráter 

pejorativo do nome e começa a ser considerado como um resíduo, passível de ser 

reaproveitado. Com as tecnologias atuais apenas uma ínfima parte dos resíduos urbanos não 

são passiveis de reaproveitamento, sendo direcionados para unidades de eliminação dos 

mesmos, normalmente os aterros sanitários. Felizmente a maior parte dos mesmos podem ser 

destinados ao reaproveitamento, quer seja reciclagem ou outros tipos de reaproveitamento. A 

coleta seletiva, ou recolha seletiva tem como objetivo a separação dos resíduos urbanos pelas 

suas propriedades e pelo destino que lhes pode ser dado, com o intuito de tornar mais fácil e 

eficiente a sua recuperação. Assim pretende-se resolver os problemas de acumulação de lixo 

nos centros urbanos, e reintegrar os mesmos no ciclo industrial, o que trás vantagens 

ambientais e econômicas. Os pontos onde são depositados para a recolha são denominados de 

lixões, ou ecopontos. Estes podem oferecer vários tipos de coletores, de acordo com as 

especificidades dos resíduos da zona e das respostas de tratamento existentes pela entidade 

que procede ao seu encaminhamento para os centros de valorização. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugu%C3%AAs_brasileiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugu%C3%AAs_europeu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reciclagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Material_recicl%C3%A1vel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reciclagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aterros_sanit%C3%A1rios
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_valoriza%C3%A7%C3%A3o_de_residuos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aterros_sanit%C3%A1rios
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9ria_prima
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lixo_urbano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reciclagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Res%C3%ADduo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B4mica
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Cores padronizadas das latas de lixo 

 Azul - Papel/Papelão 

 Amarelo - Metal 

 Verde - Vidro 

 Vermelho - Plástico 

 Marrom - Orgânico 

 Laranja - Resíduos perigosos 

 Preto - Madeira 

 Cinza - Resíduos gerais não recicláveis ou misturados, ou contaminado não passível de 

separação 

 Roxo - Resíduos radioativos 

 Branco - Resíduos ambulatoriais e de serviço de saúde 

 

As soluções convencionais 

Os aterros sanitários são grandes terrenos onde o lixo é depositado, comprimido e depois 

espalhado por tratores em camadas separadas por terra. As extensas áreas que ocupam, bem 

como os problemas ambientais que podem ser causados pelo seu manejo inadequado, tornam 

problemática a localização dos aterros sanitários nos centros urbanos maiores, apesar de 

serem a alternativa mais econômica a curto prazo. 

Os incineradores, indicados sobretudo para materiais de alto risco, podem ser utilizados para a 

queima de outros resíduos, reduzindo seu volume. As cinzas ocupam menos espaço nos 

aterros e reduz-se o risco de poluição do solo. Entretanto, podem liberar gases nocivos à 

saúde, e seu alto custo os torna inacessíveis para a maioria dos municípios. 

As usinas de compostagem transformam os resíduos orgânicos presentes no lixo em adubo, 

reduzindo o volume destinado aos aterros. É difícil cobrir o alto custo do processo com a 

receita auferida pela venda do produto. Além disso, não se resolve o problema de destinação 

dos resíduos inorgânicos, cuja possibilidade de depuração natural é menor. 

 

Implantando a coleta seletiva 

A coleta seletiva e a reciclagem de resíduos são soluções desejáveis, por permitirem a redução 

do volume de lixo para disposição final. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Papel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Papel%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Metal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vidro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Org%C3%A2nico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Madeira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aterros_sanit%C3%A1rios
http://pt.wikipedia.org/wiki/Incinerador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Compostagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Adubo
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O fundamento da coleta seletiva é a separação, pela população, dos materiais recicláveis 

(papéis, vidros, plásticos e metais) do restante do lixo. 

A implantação da coleta seletiva pode começar com uma experiência-piloto, que vai sendo 

ampliada aos poucos. O primeiro passo é a realização de uma campanha informativa junto à 

população, convencendo-a da importância da reciclagem e orientando-a para que separe o lixo 

em recipientes para cada tipo de material. 

É aconselhável distribuir à população, ao menos inicialmente, recipientes adequados à 

separação e ao armazenamento dos resíduos recicláveis nas residências (normalmente sacos 

de papel ou plástico). 

A instalação de postos de entrega voluntária (PEV) em locais estratégicos melhora a operação 

da coleta seletiva em locais públicos. A mobilização da sociedade, a partir das campanhas, 

pode estimular iniciativas em conjuntos habitacionais, shopping centers e edifícios comerciais 

e públicos. 

Deve-se buscar elaborar um plano de coleta, definindo equipamentos e periodicidade de 

coleta dos resíduos. A regularidade e eficácia no recolhimento dos materiais são importantes 

para que a população tenha confiança e se disponha a participar. Não vale a pena iniciar um 

processo de coleta seletiva se há o risco de interrompê-lo, pois a perda de credibilidade 

dificulta a retomada. 

Finalmente, é necessária a instalação de um centro de triagem para a limpeza e separação dos 

resíduos e o acondicionamento para a venda do material a ser reciclado. Também é possível 

implantar programas especiais para reciclagem de entulho (resíduos da construção civil). 

 

Principais formas de coleta seletiva 

 Porta a Porta – Veículos coletores percorrem as residências em dias e horários específicos 

que não coincidam com a coleta normal de lixo. Os moradores colocam os recicláveis nas 

calçadas, acondicionados em contêineres distintos; 

 PEV (Postos de Entrega Voluntária) - Utiliza contêineres ou pequenos depósitos, colocados 

em pontos físicos no município, onde o cidadão, espontaneamente, deposita os 

recicláveis; 

 Postos de Troca – Troca do material a ser reciclado por algum bem. 

 PICs - Outra modalidade de coleta é a PICs, Programa Interno de Coleta Seletiva, que é 

realizado em instituições públicas e privadas, em parceria com associações de catadores. 

Em Natal, capital do Rio Grande do Norte, o PICs é realizado em diversas empresas, fruto 

do trabalho da Companhia de Serviços Urbanos de Natal (URBANA), que realiza trabalhos 

de educação ambiental com crianças e adolescentes. 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Centro_de_triagem&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Constru%C3%A7%C3%A3o_civil
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Recursos 

O custo de operação do projeto varia em função do município, sendo considerado baixo um custo de US$ 150 

por tonelada de resíduo coletado. A receita auferida com a venda do material é, em média US$ 45 por 

tonelada de plástico, US$ 502 para alumínio, US$ 30 para vidro, US$ 100 para papel de primeira e US$ 48 para 

aparas de papel. 

Os custos de transporte são os maiores limitantes da coleta seletiva. Distâncias superiores a 100 km entre a 

fonte dos resíduos e a indústria de reciclagem tendem a tornar o processo deficitário. O processamento 

primário dos materiais (através de equipamentos como prensas e trituradores) aumenta seu valor e atenua o 

problema. Para a coleta, a prefeitura pode colocar caminhões com caçamba e pessoal à disposição ou 

contratar os serviços. Uma campanha informativa pode custar à prefeitura apenas a impressão dos folhetos e 

cartilhas. A prefeitura deve dispor de uma área para o centro de triagem. 

A iniciativa privada atua na reciclagem apenas nas atividades mais lucrativas; procurar novas formas para seu 

envolvimento que reduzam os gastos públicos é um desafio para as prefeituras. Tais parcerias podem ocorrer 

através do fornecimento de cartilhas, folhetos e sacos para o recolhimento do lixo, da colocação de postos de 

entrega, da organização da coleta seletiva no interior de edifícios e instalações comerciais, da compra de 

materiais reciclados ou mesmo da instalação de indústrias de reciclagem ou processamento primário, mesmo 

que de pequeno porte. Parcerias com entidades da sociedade civil, através de campanhas de esclarecimento, 

instalação de postos de entrega, organização e realização da coleta e separação dos materiais, ampliam o 

alcance das ações e reduzem custos. 

Consórcios intermunicipais possibilitam economias de escala, com ações conjuntas entre prefeituras. Tão 

importante quanto o investimento, é o papel do governo municipal como articulador junto à sociedade e 

outros governos. 

Algumas experiências 

Em Niterói-RJ, Brasil, a iniciativa partiu dos moradores de um bairro, em 1985, que contaram com o apoio 

da Universidade Federal Fluminense e de uma entidade do governo alemão. A prefeitura apenas cedeu um 

técnico, temporariamente, e fez a terraplanagem do terreno. Os moradores administram o serviço, investindo 

o lucro em atividades comunitárias. 

Curitiba-PR, Brasil, criou, em 1989, o projeto "Lixo Que Não É Lixo", iniciado com um trabalho de educação 

ambiental nas escolas. Em seguida, foi distribuída uma cartilha à população e iniciada a coleta domiciliar e em 

supermercados, onde os resíduos recicláveis são trocados por vales-compra. A prefeitura assume o custo de 

coleta e o material recolhido é doado a uma entidade assistencial, que o processa e comercializa, destinando 

o lucro para suas atividades assistenciais. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Transporte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Niter%C3%B3i
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_Fluminense
http://pt.wikipedia.org/wiki/Curitiba
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A coleta seletiva criou condições técnicas para a implantação de uma usina de compostagem na cidade, pois 

boa parte do material inorgânico (metais, vidros, etc.) já é separado, reduzindo os custos de operação da 

usina. 

A instalação da usina de reciclagem de Vitória-ES, Brasil, em 1990, em um antigo "lixão", evitou enormes 

prejuízos ambientais e reuniu trabalhadores que viviam em condições sub-humanas, explorados pelas "máfias 

do lixo", controladas por aparistas e sucateiros, dando-lhes melhores condições de trabalho e remuneração. 

Da avaliação dessas experiências, pode-se dizer que a participação da população é a principal condição para o 

sucesso da coleta seletiva. 

Resultados 

Ambientais 

Os maiores beneficiados por esse sistema são o meio ambiente e a saúde da população. A reciclagem de 

papéis, vidros, plásticos e metais - que representam em torno de 40% do lixo doméstico - reduz a utilização 

dos aterros sanitários, prolongando sua vida útil. Se o programa de reciclagem contar, também, com uma 

usina de compostagem, os benefícios são ainda maiores. Além disso, a reciclagem implica uma redução 

significativa dos níveis de poluição ambiental e do desperdício de recursos naturais, através da economia de 

energia e matérias-primas. 

 
Econômicos 

A coleta seletiva e reciclagem do lixo doméstico apresentam, normalmente, um custo mais elevado do que os 

métodos convencionais. Iniciativas comunitárias ou empresariais, entretanto, podem reduzir a zero os custos 

da prefeitura e mesmo produzir benefícios para as entidades ou empresas. De qualquer forma, é importante 

notar que o objetivo da coleta seletiva não é gerar recursos, mas reduzir o volume de lixo, gerando ganhos 

ambientais. É um investimento no meio ambiente e na qualidade de vida. Não cabe, portanto, uma avaliação 

baseada unicamente na equação financeira dos gastos da prefeitura com o lixo, que despreze os futuros 

ganhos ambientais, sociais e econômicos da coletividade. A curto prazo, a reciclagem permite a aplicação dos 

recursos obtidos com a venda dos materiais em benefícios sociais e melhorias de infra-estrutura na 

comunidade que participa do programa. Também pode gerar empregos e integrar na economia formal 

trabalhadores antes marginalizados. 

 
Políticos 

Além de contribuir positivamente para a imagem do governo e da cidade, a coleta seletiva exige um exercício 

de cidadania, no qual os cidadãos assumem um papel ativo em relação à administração da cidade. Além das 

possibilidades de aproximação entre o poder público e a população, a coleta seletiva pode estimular a 

organização da sociedade civil. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Vit%C3%B3ria_(Esp%C3%ADrito_Santo)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidadania
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Aterro sanitário  

 
Um aterro sanitário é uma área designada ao acomodamento de lixo, tal como lixo residencial, 
comercial,de serviço de saúde, da indústria de construção, ou dejetos sólidos retirados do 
esgoto. 
 
COMPOSIÇÃO DO ATERRO 
   A base do aterro sanitário deve ser constituída por um sistema de drenagem de efluentes 
líquidos percolados (chorume) acima de uma camada impermeável de polietileno de alta 
densidade - PEAD, sobre uma camada de solo compactado para evitar o vazamento de material 
líquido para o solo. O chorume deve ser tratado e/ou recirculado (reinserido ao aterro). 
 
Seu interior deve possuir um sistema de drenagem de gases que possibilite a coleta do metano, 
gás carbônico e água (vapor). Este efluente deve ser queimado ou beneficiado. . No caso de 
alguns países, como o Brasil, a utilização dos gases pode ter como recompensa financeira a 
compensação por créditos de carbono, conforme previsto no Protocolo de Kyoto como já é 
efetuado pelo aterro sanitário da Prefeitura de Nova Iguaçu. 
 
Um aterro sanitário deve também possuir um sistema de monitoramento ambiental 
(topográfico e hidrogeológico) e pátio de estocagem de materiais. Para aterros que recebem 
resíduos de populações acima de 30 mil habitantes é desejável também muro ou cerca 
limítrofe, sistema de controle de entrada de resíduos (ex. balança rodoviária), guarita de 
entrada, prédio administrativo, oficina e borracharia. 
 
NO BRASIL 
A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) define da seguinte forma os aterros 
sanitários: "aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos, consiste na técnica de disposição de 
resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar danos ou riscos à saúde pública e à segurança, 
minimizando os impactos ambientais, método este que utiliza os princípios de engenharia para 
confinar os resíduos sólidos ao menor volume permissível, cobrindo-os com uma camada de 
terra na conclusão de cada jornada de trabalho ou a intervalos menores se for necessário." 
 
No Brasil, um aterro sanitário é definido como um aterro de resíduos sólidos urbanos, ou seja, 
adequado para a recepção de resíduos de origem doméstica, varrição de vias públicas e 
comércios. Os resíduos industriais devem ser destinados a aterro de resíduos sólidos industriais 
(enquadrado como classe II quando não perigoso e não inerte e classe I quando tratar-se de 
resíduo perigoso, de acordo com a norma técnica da ABNT 10.004/04 - "Resíduos Sólidos - 
Classificação"). A operação segura de um aterro sanitário envolve empilhar e compactar o lixo, 
para que ocupe o mínimo espaço possível, e cobrir o lixo diariamente com uma camada de 
material impermeável, para diminuir a liberação de gases mal cheirosos, bem como a 
disseminação de doenças. 
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Lixões  

Lixão é uma forma inadequada de disposição final de resíduos sólidos, que se caracteriza pela 
simples descarga do lixo sobre o solo, sem medidas de proteção ao meio ambiente ou à saúde 
pública. O mesmo que descarga de resíduos a céu aberto (IPT, 1995). 

CONFIGURAÇÃO 

No Lixão (ou Vazadouro, como também pode ser denominado o lixão) não existe nenhum 
controle quanto aos tipos de resíduos depositados e quanto ao local de disposição dos 
mesmos. Nesses casos, resíduos domiciliares e comerciais de baixa periculosidade são 
depositados juntamente com os industriais e hospitalares, de alto poder poluidor. 

Nos lixões pode haver outros problemas associados, como, por exemplo, a presença de 
animais (inclusive a criação de porcos), a presença de catadores (que na maioria dos casos 
residem no local), além de riscos de incêndios causados pelos gases gerados pela 
decomposição dos resíduos e de escorregamentos, quando da formação de pilhas muito 
íngremes, sem critérios técnicos. 

A figura a seguir ilustra um esquema de lixão ou vazadouro

 

Mais de 90% do lixo em todo o país é jogado ao ar livre. Essa lixarada toda traz vários 
problemas. Primeiro, acumulam-se bichos que podem causar doenças e até epidemias, como 
ratos, baratas, moscas e mosquitos. Depois, causa um cheiro absolutamente nojento, que 
maltrata tanto a população quanto o turismo, se for uma cidade que vive disso. 

Muito grave também é o fato de que a decomposição do lixo gera o chorume, um líquido que 
contamina o solo, o ar e os recursos naturais de água. Ou seja, as populações mais ou menos 
perto dos lixões podem estar bebendo e usando água contaminada, sem saber! 

ALGUMAS SOLUÇÕES 

Há algumas opções, melhores que o lixão: bons projetos de reciclagem diminuem a quantidade 
de lixo, porque garrafas PET, vidros etc. passam a ser reutilizados, criando-se com eles novas 
garrafas, móveis e até casas de verdade! 
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O aterro controlado é uma opção ruim (nesse caso, o lixo recebe uma camada de terra por 
cima), porque continua a haver contaminação do ambiente através do chorume e dos gases . O 
aterro sanitário é uma solução melhor: é um processo mais complicado, onde os resíduos 
sólidos (ou seja, o lixo!) são "arrumados" no solo de acordo com um projeto de engenharia que 
envolve a drenagem dos líquidos e dos gases. E é possível também incinerar, ou seja, queimar 
o lixo, para diminuir seu volume. Essa incineração tem que ser feita de modo muito 
controlado, para não provocar poluição do ar nem um incêndio na região! 

 

Lixo no mundo  
 
A produção de lixo nos Estados Unidos quase triplicou desde 1960. Esse lixo é tratado de várias 

maneiras. Cerca de 27% do lixo é reciclado ou vai para a compostagem, 16% é incinerado e 

57% é enterrado.  

A quantidade de lixo enterrada em aterros dobrou desde 1960. Os Estados Unidos ocupam 

posição intermediária dentre importantes países (Reino Unido, Canadá, Alemanha, França e 

Japão) em relação a aterros.  

O Reino Unido lidera o ranking, enterrando cerca de 90% do resíduo sólido em aterros. No 

caso do Brasil, segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA), cerca de 10% dos lixões são aterros com bom manejo. Não há números 

fechados sobre reciclagem no Brasil. 
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Saneamento básico áreas de risco ambiental 

 
A população de baixa renda não consegue pagar para morar, pois o que recebe como salário 
não é suficiente nem para alugar um imóvel ou comprar uma casa. Como ninguém vive sem 
um lugar para morar, ocupar áreas de risco ambiental acaba sendo alternativa. Com a falta 
planejamento, não existe sistema de esgoto nem água encanada, a única alternativa é esgoto á 
céu aberto e água sem o devido tratamento. Consequência, população menos saudável. 
 

O que são áreas risco ambiental?  

São áreas que estão em situação de equilíbrio precário e podem causar danos aos seres 
humanos que nelas vivem ou atuam. Em outras palavras, são áreas que naturalmente tendem 
ao desequilíbrio, por ação humana ou evento natural.  

Por exemplo, a várzea de um rio é sua área de expansão natural, ou seja, a área que recebe 
água nas cheias. Portanto, mesmo seca, faz parte do canal de escoamento do rio e é, 
naturalmente, sujeita a alagamento. Por isso, os terrenos junto ao rio são mais baratos. 
Consequentemente são ocupados pela população de baixa renda. Então a várzea transforma-
se em área de risco ambiental. Quando vêm as chuvas, o rio espraia-se e ocupa a área de 
expansão natural, incluindo casas e outras construções. O alagamento é inevitável, causando 
prejuízos e a morte de pessoas. Foi o que aconteceu na Região Serrana do Rio de Janeiro, no 
começo desse ano, onde quase 600 pessoas morreram. A mesma coisa acontece com áreas de 
alta declividade (encostas ou topos de morros) com risco de desmoronamento ou 
deslizamento de terra, como aconteceu no Morro do Bumba, também no Rio de Janeiro. O 
local antes de ser ocupado, era um lixão. Na prevenção aos desastres naturais, inúmeras 
medidas podem ser adotadas, de natureza estrutural ou não estrutural. As medidas estruturais 
podem ser mais eficientes, entretanto, muitas vezes são inviabilizadas pelo seu alto custo, já 
que se traduzem na execução de obras muitas vezes complexas e de grande porte. As medidas 
não estruturais se referem basicamente ao planejamento e controle do uso do solo, de modo 
que sejam atribuídos a cada área usos compatíveis com suas características físicas 
(declividade, tipo de solo, configuração da rede hídrica, etc.), e as restrições à ocupação - 
sobretudo ao assentamento urbano - em cada caso.  

No Brasil, a Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979 (conhecida como Lei Lehmann, em alusão 
ao seu autor, o então senador paulista Otto Cyrillo Lehmann) proíbe, em seu art. 3º, parágrafo 
único, que áreas de risco sejam loteadas para fins urbanos. Apesar disso, muitas vezes o 
próprio poder público tem levado serviços públicos e infra-estrutura a essas áreas, 
contribuindo, assim, para a ocupação dessas áreas.  

 

Exemplos de área de risco  
 

Existem, em média, 40 milhões de áreas de risco ambiental no Brasil. Exemplos de 

áreas de risco ambiental são pontos de Cascavel e Londrina, no Paraná, Angra dos Reis, no Rio 

de Janeiro, os bairros Cota, em Cubatão, São Paulo, nas cidades metropolitanas da capital 

paulista, entre milhares de outros locais. 
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Falta de saneamento básico  
 

 
 
 Falta dos procedimentos:  

Tratamento de água, canalização, tratamentos de esgotos, limpezas de ruas, reciclagem de 

materiais etc. é presente em determinadas regiões e causa aos habitantes a falta de condições 

de saúde e de higiene, além de causar impactos ambientais tem relação com o IDH – Índice de 

Desenvolvimento Humano: interfere na educação, na expectativa de vida, e esta, vinculado 

com a renda, atinge pessoas de renda baixa. Causa proliferação de doenças. Não atinge só ao 

Brasil, mas tem maior índice em países subdesenvolvidos. A falta de Saneamento atinge cerca 

de 53% das residências brasileiras. 
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As doenças decorrentes a falta de saneamento mataram em 1998, mais gente do que a AIDS é 

responsável por 68% das internações nos hospitais públicos, devido às doenças provocadas 

por água contaminada: 

 1 bilhão de pessoas não dispõem de água potável; 

 1,8 bilhão não têm acesso a sanitários e esgoto; 

 8 milhões de crianças morrem anualmente em decorrência de enfermidades 

relacionadas à falta de saneamento. 

 

Cidade exemplo: 

Uma cidade citada como um bem sucedido exemplo é Salvador. De 1997 a 2006, ela conseguiu 

aumentar a cobertura de rede de esgoto em 32,3% das casas para 78,4%. 

 

O resultado da falta de saneamento  
 
Na saúde, o impacto direto da falta de coleta e tratamento de esgoto - e a conseqüente 

contaminação da água por coliformes fecais - é a principal causa da mortalidade de crianças de 

zero a cinco anos de idade por diarréia e doenças parasitárias, enfermidades que proliferam 

em áreas sem saneamento básico. Sete crianças morrem todo dia no País, em decorrência de 

diarréia. Por ano, são mais de 2.500 crianças menores de cinco anos vítimas da doença que 

prolifera em áreas sem saneamento básico. Estima-se que 65% das internações em hospitais 

de crianças com menos de 10 anos sejam provocadas por males oriundos da deficiência ou 

inexistência de esgoto e água limpa. Na última década, cerca de 700 mil internações 

hospitalares anuais foram causadas por doenças relacionadas à falta ou inadequação de 

saneamento. 

 De acordo com os resultados das pesquisas, somente 47% da população brasileira têm hoje 

acesso à rede de esgoto. O impacto na educação se revela na redução do aproveitamento: 
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crianças que vivem em áreas sem saneamento apresentam diferença de 18% no 

aproveitamento escolar se comparado a crianças que vivem em áreas saneadas. No trabalho, o 

impacto é maior em relação à faltas, sendo que moradores de áreas sem saneamento faltam 

11% a mais do que os que vivem em áreas adequadas. 

 Essa situação do setor de saneamento no Brasil tem conseqüências muito graves para a 

qualidade de vida da população, principalmente aquela mais pobre, residente na periferia das 

grandes cidades ou nas pequenas e médias cidades do interior. 

 

Da população diretamente afetada, as crianças são as que mais sofrem. 

 

15 crianças de 0 a 4 anos de idade morrem por dia no Brasil em decorrência da falta de 

saneamento básico, principalmente de esgoto sanitário (FUNASA-FSP, 16/jul/00). 

 

Isto significa que: 

Uma criança de 0 a 4 anos morre a cada 96 minutos em nosso país por falta de saneamento 

básico, mais precisamente, por falta de esgoto sanitário (FUNASA-FSP, 16/jul/00). 

Outros países, principalmente os subdesenvolvidos, também sofrem com este problema. 

Reportagem publicada em uma das mais importantes revistas semanais brasileiras mostrou 

que a falta de saneamento básico ainda atinge uma parcela expressiva da população mundial, 

com conseqüências gravíssimas para as crianças: (Veja, 22/dez/99) 

 1 bilhão de pessoas não dispõem de água potável. 

 1,8 bilhão não têm acesso a sanitários e esgoto. 

 8 milhões de crianças morrem anualmente em decorrência de enfermidades 

relacionadas à falta de saneamento. 

Isto representa: 

913 crianças por hora, 15 por minuto ou uma a cada quatro segundos morrem no mundo por 

doenças relacionadas à falta de saneamento. 

 

Os quadros a seguir mostram algumas doenças resultantes da ausência de esgoto sanitário ou 

de água adequadamente tratada. 
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Doenças Relacionadas com a Ausência de Rede de Esgotos 

 

Grupos de Doenças Formas de 

Transmissão 

Principais Doenças 

Relacionadas 

Formas de Prevenção 

Feco-orais (não 

bacterianas) 

Contato de pessoa 

para pessoa, quando 

não se tem higiene 

pessoal e doméstica 

adequada. 

Poliomielite 

Hepatite tipo A 

Giardíase 

Disenteria amebiana 

Diarréia por vírus 

» Melhorar as 

moradias e as 

instalações sanitárias 

» Implantar sistema de 

abastecimento de 

água 

» Promover a 

educação sanitária 

Feco-orais 

(bacterianas) 

Contato de pessoa 

para pessoa, ingestão 

e contato com 

alimentos 

contaminados e 

contato com fontes de 

águas contaminadas 

pelas fezes. 

Febre tifóide 

Febre paratifóide 

Diarréias e disenterias 

bacterianas, como a 

cólera 

» Implantar sistema 

adequado de 

disposição de esgotos 

melhorar as moradias 

e as instalações 

sanitárias 

» Implantar sistema de 

abastecimento de 

água 

» Promover a 

educação sanitária 

Helmintos 

transmitidos pelo 

solo 

Ingestão de alimentos 

contaminados e 

contato da pele com o 

solo. 

Ascaridíase (lombriga) 

Tricuríase 

Ancilostomíase 

(amarelão) 

» Construir e manter 

limpas as instalações 

sanitárias 

» Tratar os esgotos 

antes da disposição no 

solo 

» Evitar contato direto 

da pele com o solo 

(usar calçado) 

Tênias (solitárias) na 

carne de boi e de 

porco 

Ingestão de carne mal 

cozida de animais 

infectados 

Teníase 

Cisticercose 

» Construir instalações 

sanitárias adequadas 

» Tratar os esgotos 

antes da disposição no 

solo 

» Inspecionar a carne e 

ter cuidados na sua 

preparação 
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Helmintos associados 

à água 

Contato da pele com 

água contaminada 

Esquistossomose » Construir instalações 

sanitárias adequadas 

» Tratar os esgotos 

antes do lançamento 

em curso d’água 

» Controlar os 

caramujos 

» Evitar o contato com 

água contaminada 

Insetos vetores 

relacionados com as 

fezes 

Procriação de insetos 

em locais 

contaminados pelas 

fezes 

Filariose (elefantíase) » Combater os insetos 

transmissores 

» Eliminar condições 

que possam favorecer 

criadouros 

» Evitar o contato com 

criadouros e utilizar 

meios de proteção 

individual 
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Doenças Relacionadas com Água Contaminada 

Grupos de Doenças Formas de 

Transmissão 

Principais Doenças 

Relacionadas 

Formas de Prevenção 

Transmitidas pela via 

feco-oral (alimentos 

contaminados por 

fezes) 

O organismo 

patogênico (agente 

causador da doença) 

é ingerido. 

Leptospirose 

Amebíase 

Hepatite infecciosa 

Diarréias e disenterias, 

como a cólera e a 

giardíase 

» Proteger e tratar as 

águas de 

abastecimento e evitar 

o uso de fontes 

contaminadas 

» Fornecer água em 

quantidade adequada 

e promover a higiene 

pessoal, doméstica e 

dos alimentos. 

Controladas pela 

limpeza com água 

A falta de água e a 

higiene pessoal 

insuficiente criam 

condições favoráveis 

para sua 

disseminação. 

Infecções na pele e nos 

olhos, como o tracoma 

e o tifo relacionado com 

piolhos, e a escabiose 

» Fornecer água em 

quantidade adequada 

e promover a higiene 

pessoal e doméstica 

Associadas à água 

(uma parte do ciclo de 

vida do agente 

infeccioso ocorre em 

um animal aquático 

O patogênico penetra 

pela pele ou é 

ingerido. 

Esquistossomose » Adotar medidas 

adequadas para a 

disposição de esgotos 

» Evitar o contato de 

pessoas com águas 

infectadas 

» Proteger mananciais 

» Combater o 

hospedeiro 

intermediário 

Transmitidas por 

vetores que se 

relacionam com a 

água 

As doenças são 

propagadas por 

insetos que nascem 

na água ou picam 

perto dela. 

Malária 

Febre amarela 

Dengue 

Elefantíase 

» Eliminar condições 

que possam favorecer 

criadouros 

» Combater os insetos 

transmissores 

» Evitar o contato com 

criadouros 

» Utilizar meios de 

proteção individual 
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Doenças e Outras Conseqüências da Ausência de Tratamento do Esgoto Sanitário 

Poluentes Parâmetro de 

Caracterização 

Tipo de Esgotos Conseqüências 

Patogênicos » Coliformes » Domésticos » Doenças de veiculação 

hídrica 

Sólidos em suspensão » Sólidos em 

suspensão totais 

» Domésticos 

» Industriais 

» Problemas estéticos 

» Depósitos de lodo 

» Absorção de poluentes 

» Proteção de 

patogênicos 

Matéria orgânica 

biodegradável 

» Demanda 

bioquímica de 

oxigênio 

» Domésticos 

» Industriais 

» Consumo de oxigênio 

» Mortandade de peixes 

» Condições sépticas 

Nutrientes » Nitrogênio 

» Fósforo 

» Domésticos 

» Industriais 

» Crescimento excessivo 

de algas 

» Toxidade aos peixes 

» Doenças em recém-

nascidos (nitratos) 

Compostos não-

biodegradáveis 

» Pesticidas 

» Detergentes 

» Outros 

» Industriais 

» Agrícolas 

» Toxidade 

» Espumas 

» Redução da 

transferência de oxigênio 

» Não biodegradabilidade 

» Maus odores 

 

A coleta, o tratamento e a disposição ambientalmente adequada do esgoto sanitário são 

fundamentais para a melhoria do quadro de saúde da população do município. 

 

Vale destacar que os investimentos em saneamento têm um efeito direto na redução dos 

gastos públicos com serviços de saúde, segundo a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA). 

 

Para cada R$ 1,00 (um real) investido no setor de saneamento economiza-se R$ 4,00 (quatro 

reais) na área de medicina curativa. 
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Forma diminuir os impactos ambientais 
 

Empresas investem em tecnologia ecologicamente correta e sustentável 

  

 

 

 

  

                                                       Forno adotado em olaria reduziu de 30% para 5% a perda de tijolos 

 

Ser ecologicamente correto e eficientemente sustentável parece ser o grande desafio das 

empresas neste início de século. A questão da responsabilidade ambiental empresarial face a 

uma nova dinâmica mundial em que o meio ambiente adquire grande importância, sua 

preservação tornou-se condição vital para humanidade e estratégia para os negócios.  

A Produção Mais Limpa é a aplicação contínua, em algumas empresas, de uma estratégia 

ambiental de prevenção da poluição na empresa visando não gerar ou minimizar a geração de 

resíduos, reduzindo os riscos ambientais para os seres vivos e trazendo benefícios econômicos 

para a empresa. 

Mas nós também podemos reduzir os impactos no meio ambiente. Segue algumas dicas para 

minimizarmos os impactos em: 

Nossa casa: 

 Acumule várias peças de roupa para passar tudo de uma vez e evite usar o ferro 
quando outros aparelhos elétricos estejam ligados, para evitar sobrecarga na rede 
elétrica; 

 Regule as torneiras da sua casa. Aquele pinga-pinga pode causar um vazamento de até 
46 litros de água em um único dia; 

 Escove os dentes com a torneira fechada. Uma forma simples e eficiente de 
economizar água. 

Nosso trabalho: 

 Se você trabalha no segundo ou terceiro andar, não espere pelo elevador, suba pelas 
escadas. Exercício é sempre bom para o planeta e para você; 

 Evite utilizar copos ou pratos descartáveis, para diminuir a quantidade de lixo; 
 Quer fazer um estilo? Vá ao trabalho de bicicleta. Você se exercita, diminui a emissão 

de gases na atmosfera e ainda evita os congestionamentos. 

Nossa escola: 

 Apague as luzes em locais que não estiverem sendo usados. Abra as janelas e deixe 
entrar vento e luz do sol em sua sala de aula; 
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 Se você ver alguma torneira pingando, informe a coordenação da escola e peça 
conserto. Uma torneira pingando pode vazar até 46 litros de água por dia; 

 Peça para a escola utilizar os dois lados do papel nas impressões de provas e 
exercícios. 

Isso é o mínimo do mínimo que podemos fazer com relação ao meio-ambiente e para o futuro 
de nossas gerações. A ordem aqui é agir, e não apenas pensar a respeito. 
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Conclusões e opinião do grupo 
 

Concluímos que não temos como parar de produzir lixo, mas podemos reduzir, reutilizar e 

reciclar. O volume do lixo produzido no mundo aumenta cada vez mais e junto com ele os 

problemas.  

Só no Brasil são gerados por dia aproximadamente 240 000 toneladas de lixo. Apenas metade 

do lixo produzido diariamente é coletado, a outra parte é jogado na rua, em rios ou em lixões 

clandestinos. Os lixos nas ruas entopem bueiros, e provocam enchentes desastrosas quando 

chove, além de contaminação e doenças. Todos são atingidos, principalmente as comunidades 

carentes onde não existe serviços de coletas e saneamento básico. 

O lixo antigamente era constituído principalmente de materiais orgânicos que são degradáveis 

pela a ação da natureza, hoje em dia o lixo é composto principalmente por embalagens, o que 

aumenta o tempo de degradação do lixo. O tempo de degradação varia de acordo com o 

material, um exemplo é o alumínio, leva 500 anos para se decompor. 

Assim, para acabar com essa tonelada de problemas, precisamos nos conscientizar, separar o 

lixo para a coleta seletiva e reutilizar sempre que necessário, para que um dia nosso mundo 

não vire um lixão. 
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