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"É triste pensar que a natureza fala e que o gênero 
humano não a ouve." 

Victor Hugo

PARTE I
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INTRODUÇÃO
Nos últimos tempos, a sociedade capitalista tem poluído a natureza 
pelo consumo exagerado de produtos industrializados e tóxicos que, 
ao serem descartados, acumulam-se no ambiente, causando danos ao 
planeta e à própria existência humana.  
A produção de resíduos em larga escala - entenda-se não só no 
sentido de resíduos sólidos, mas também no sentido social: miséria, 
fome e exclusão - caracteriza a sociedade de consumo que vem do 
século passado e avança neste início do terceiro milênio.  
Nesse contexto, nossa aula tem como objetivo elucidar aspectos 
químicos, biológicos e sociais da gestão dos resíduos sólidos no 
Brasil e no mundo.



CONCEITO
“qualquer material sólido, que sobra das atividades 

humanas, que não mais seja necessário” 

 A palavra lixo, derivada do termo latim 
lix, significa “cinza”. No dicionário, ela é 
definida como sujeira, imundície, coisa ou 
coisas inúteis, velhas, sem valor. Lixo, na 
linguagem técnica, é sinônimo de resíduos 
sólidos e é representado por materiais 
descartáveis pelas atividades humanas. 



CLASSIFICAÇÃO

Lixo Orgânico
Lixo orgânico é todo resíduo de 
origem vegetal ou animal, ou seja, 
todo lixo originário de um ser 
vivo. Este tipo de lixo é produzido 
n a s r e s i d ê n c i a s , e s c o l a s , 
empresas e pela natureza.

(carnes, vegetais, frutos, cascas de ovos), papel, 
madeira, ossos, sementes, etc.



CLASSIFICAÇÃO

Lixo Inorgânico
Lixo inorgânico inclui todo 
material que não possui origem 
biológica, ou que foi produzida 
por meios não-naturais, como 
plásticos, produtos de metal, 
vidro, detergentes, etc. 

* Papelão é de origem orgânica mas pelo seu uso na reciclagem 
é classificado como inorgânico para que seja depositado junto 
com os materiais secos e não ser contaminado por restos de 
alimentos que inviabiliza a reciclagem.



LIXO E SUA ORIGEM

• Domiciliar 
• Entulhos e demolição 
• Comercial 
• Industrial   
• Hospitalar 
• Agrícola 
• Portos, aeroportos, rodoviárias e vias ferroviárias 
• Nuclear 
• Espacial 
 



TIPOS DE RECURSOS NATURAIS

Os recursos naturais são todos os elementos da natureza, 
como a luz solar, a água, o solo, os minérios, o ar, os animais, 
os vegetais, e que são utilizados pelo homem com a finalidade 
de desenvolver as mais variadas atividades. Os recursos 
naturais dividem-se em: os recursos renováveis e os não 
renováveis. 

O que são recursos naturais?



: 

Os recursos naturais são aqueles que podem ser recolocados na 
natureza.  Assim, como quando o homem retira da natureza os 
vegetais para sua alimentação, deve plantar novos vegetais para 
nova retirada, sem deixar faltar para a sua alimentação. Se retirar 
árvores para a fabricação de móveis, utensílios e lenha, o homem 
deve preocupar-se em realizar novas plantações e não usufruir 
daquelas que já existem. 

RENOVÁVEIS



: 

Os recursos naturais não renováveis são aqueles que uma 
vez retirados do ambiente, não podem ser recolocados pelo 
homem. Como por exemplo: o petróleo, os minerais (carvão 
de pedra, xisto, ferro, manganês, cobre, pedras 
preciosas), a matéria prima do vidro (sílica, soda caustica e 
cal), entre outros. 

NÃO RENOVÁVEIS



DESTINO E TRATAMENTO 
1) Lixão

É uma forma inadequada de disposição final de resíduos 
sólidos, que se caracteriza pela simples descarga sobre 
o solo, sem medidas de proteção ao meio ambiente ou à 
saúde pública. 



SÍNTESE DOS ASPECTOS POLUIDORES E EPIDEMIOLÓGICOS DOS LIXÕES
Poeiras 

Mau cheiro 
Gases

Botulismo 
Tétano

Lençol d’água subterrâneo 
Cursos d’água

Poluição da águaPoluição do solo Poluição visual

Diretamente, atingem o homem 
através de poluição.

Poluição do ar

LIXÕES

Indiretamente, atingem o homem 
através de vetores

Insetos Ratos Suínos Aves

Moscas Mosquitos Baratas

Amebíase 
Verminoses 

Viroses 
Febre tifo 
Para-tifo 

Gastrenterite

Febre amarela 
Malária 

Filariose 
(Elefantíase)

Giardíase 
Amebíase 
Febre tifo 

Atrai 
escorpiões

Peste bubônica 
(pulgas de rato) 

Leptospirose (urina 
de rato) 

Tifo murino 
Disenterias 

Sodoku (mordida de 
rato)

Triquinose 

Cisticercose 

Toxoplasmose

Toxoplasmose 
(urubus)
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DESTINO E TRATAMENTO 
2) Aterro controlado

✓ É uma técnica de disposição de resíduos urbanos no solo, 
que minimiza os danos ou riscos à saúde pública e à sua 
segurança, diminuindo assim os impactos ambientais. 

✓ São locais intermediários entre o lixão e o aterro 
sanitário. 



Em 2010, a Lei nº 12.305/2010 que instituiu a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (PNRS) tem como principais diretrizes a redução do volume de resíduos, 
a reciclagem de materiais através da implantação da coleta seletiva e a extinção 
dos lixões até o mês de agosto de 2014.

FIM DOS LIXÕES 

Brasil tem quase 3 mil 
lixões ou aterros 
irregulares, diz 
levantamento 

Apesar da lei que acabou com 
lixões, vazadouros funcionam 

normalmente. 
Lixões impactam a qualidade de 

vida de 77 milhões de 
brasileiros.



DESTINO E TRATAMENTO 
3) Aterro sanitário

É fundamentado em critérios de engenharia e normas 
específicas, que permitem a confinação segura em termos 

de controle de poluição ambiental e de saúde pública.





ATERRO SANITÁRIO 



ATERRO SANITÁRIO 



ATERRO SANITÁRIO 



A QUESTÃO SOCIAL DO LIXO


