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Lixo e reciclagem



Aumenta a cidade

Carência em saneamento básico

Lixo mal distribuído

Dengue, Chikungunya e Zika

Gastos PÚBLICOS
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RaioX:



Introdução

A partir da Revolução industrial  Séc. 

(XVIII), os modos de consumo e os meios de 

produção mudaram drasticamente devido às 

necessidades humanas. 

A exploração dos recursos naturais para a  

obtenção de novos aparelhos e o descarte 

incorreto destes são os desafios de uma 

sociedade impulsionada pelo

Consumismo.



Quantos celulares você já descartou?

Quais os tipos de lixo que 
Você conhece?

Qual o destino do lixo que 

descartamos?
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Domiciliar:

Constituído por restos de 

alimentos e produtos 

deteriorados, jornais e 

revistas, aparelhos 

descartáveis em geral.

São Paulo, 12,5 

mil toneladas de 

lixo domiciliar são 

recolhidas todos 

os dias 

Orgânico Inorgânico Nocivo!
Restos de Frutas

Papel molhado

Fios de cabelo

Fezes de cachorro

Plásticos

Metais

Vidros

Gorduras e óleos 

Frascos de remédios e 

venenos

Lâmpadas e pilhas

2
1 Contém  Mercúrio (Hg)

Prefeitura responsável

3 Produz focos



Comercial:  

Lixo proveniente de 

diversas modalidades de 

comércio (bares, cartórios, 

madeireiras, lojas).

Orgânico Inorgânico Nocivo!
Restos de alimentos

Madeiras

Papéis de higiene pessoal

Plásticos

Vidros

Tintas

Metais

Lâmpadas

Frascos de veneno

Pilhas e baterias

1
2

Atrapalha a mobilidade 

urbana

Prefeitura responsável

3 Produz focos



Construção
Civil:
A maior fonte geradora de 
lixo de toda sociedade. 60% 
do lixo sólido das cidades vêm 
da construção civil .

Orgânico Inorgânico Nocivo!
Sobras de madeira

Embalagens de 

cimento

PVC

Metais

Borracha

Vidros

Concreto e telhas

Tintas e aditivos 

impermeabilizantes

Inseticidas para cupins

Cal virgem

1
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Inerte, passível de 

reaproveitamento

Gerador responsável

3 Produz focos

Usina de reciclagem de entulho  produz 

areia, pedrisco, brita e rachão. Esses 

produtos são aproveitados para construir 

novos blocos, tijolos e telhas. Osasco,SP.



Lixo nanométrico:
1

2
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Produto da atividade humana 
(descargas de veículos, fumaça de cigarro, emissões 

industriais na atmosfera) .

Produzidas para determinado fim 
(nanotubos de carbono, nanofios, nanofibras) 

Ocorrência natural 
(cinza vulcânica, maresia, 

material mineral). 

Partículas ultrafinas na faixa nanométrica (1 Nm = 10-9 m). 

Alta dispersão e reatividade 

Nanociência, Medicina,  

Cosmética etc.

Nenhum responsável

Efeitos danosos

sobre o DNA.



Lixo eletrônico:

Resíduos gerados pelo descarte de 

produtos eletroeletrônicos.

- Centro de Descarte e Reuso de Resíduos de Informática 

(Cedir) do Centro de Computação Eletrônica (CCE) da 

USP.

- Há possibilidade de reciclagem para uso em cursos e-

tec.
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Contém metais pesados

Pontos de coleta

especializados

Consumismo

E-lixo

http://www.usp.br/imprensa/wp-content/uploads/RR__9049_equipamentos_coletados2.jpg
http://www.usp.br/imprensa/wp-content/uploads/RR__9049_equipamentos_coletados2.jpg


Lixo verde:

É aquele que resulta, 

principalmente, da poda de 

árvores, galhos, troncos, cascas e 

folhas que caem nas ruas. 

É responsável 

pelo atraso do 

escoamento 

superficial.

-

- Geração de energia.

- Confecção de peças de artesanato e decoração.

- Produção de adubos orgânicos.

- Sistemas de compostagem.

- Criação de móveis domésticos

1
2 Prefeitura responsável

O descarte inadequados

pode gerar multas aos infratores.

3 Divido em 3 categorias

É usado:



LIXO VERDE TIPO 1: Grama seca, mato, 

folhas secas e podas leves. Coleta via BIG BAG.

LIXO VERDE TIPO 2: Grama com terra, 

grama úmida, mato ou folhas molhadas e podas pesadas. Coleta 
via BIG BAG.

LIXO VERDE TIPO 3: Galhos grossos e 

troncos de árvores (podas grandes e muito pesadas). Coleta a 
granel.

Categorias de lixo verde:



Eco Bags

BIG BAGS são confeccionados em 

tecido de polipropileno, 

impermeáveis, com fechamento, com 

alças para carregar e capacidade de 

1000 kg, e todos eles tem base de 

0,90 x 0,90m e altura variável: 0,70m 

(500 litros), 1,0m (750 litros) e 1,4m 

(1000 litros).



Lixo hospitalar: 

São os resíduos originados em hospitais e 

clínicas médicas. A triagem é feita de 
forma especializada. Conhecido como 
resíduos sépticos.

Orgânico
Restos de alimentos

Papéis de higiene pessoal

Algodão proveniente de 

curativos

Partes do corpo humano e fetos

Inorgânico
Plásticos descartáveis

Papéis 

Vidrarias

Laminas de bisturi

Agulhas

Nocivo!
Radiografias

Remédios

Seringas

1
2
3 Coleta especializada

Agência Nacional de

Vigilância Sanitária (ANVISA)

Contém grande quantidade 

de hormônio



Lixo nuclear:

É aquele que é gerado 

principalmente pelas usinas 

nucleares. É um lixo altamente 

perigoso por se tratar de elemento 

radioativo. 

- O lixo nuclear pode levar de 50 a 100 anos para perder 

toda sua radiação.

- Solidificado em uma mistura com vidro especial e 

colocado em cilindros de aço para armazenagem em 

depósitos geológicos especiais.

- No Brasil, ocorre a produção de lixo nuclear nas    

Usinas Atômicas de Angra I e Angra II, situadas em Angra 

dos Reis (RJ).
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Tratados após o descarte

RAA,RMA  e RBA

Urânio, Césio, Estrôncio, 

Iodo, Criptônio e Plutônio.



RAA 

RAA 

RAA 

RAA

RMA

RBA

Resíduos de alta reatividade. Pastilhas 

de urânio enriquecido, que funcionam 

como combustível para gerar energia.

Resíduos de média reatividade. Equipamentos 

da usina que têm contato direto com o RAA .

Guardado dentro da própria usina, em uma 

piscina especial, feita para resfriá-lo e conter a 

radiação perigosa.

Resíduos de baixa reatividade. Roupas de 

proteção dos funcionários como luvas e sapatos. 

Pode ser lavado para reuso, mas depois de 

algumas lavagens também vai para os barris.



Destinos
do



LIXÃO

É uma forma inadequada de 

disposição final de resíduos sólidos.

Baixo custo

Empregos informais

Contaminação do solo e 

corpos d'água da região

Propagação de doenças

Vantagens

Desvantagens

Destino do lixo:

76% da destinação final do lixo

Não permite a separação entre 

resíduos secos, orgânicos e rejeitos.

É proibido pelo menos desde 1998, quando 

aprovada a Lei de Crimes Ambientais 



Incineração:

Destino do lixo:

Local onde é feita a queima 

controlada do lixo inerte. É usado 

para queima de produtos ilícitos e 

de origem clandestina.

Vantagens

Desvantagens

Redução do volume 

do lixo

Pode gerar energia

Custo e 

manutenção altos

Poluição atmosférica

(dioxinas e furanos).

0,1 % da destinação final do lixo

Temperaturas acima de 900 ºc
Japão e na Suíça, a maior quantidade de lixo e eliminada 
por meio da incineração (72% e 88% , respectivamente).



ATERRO 

CONTROLADO
Utiliza princípios de engenharia para 

confinar os resíduos, cobrindo-os com 

uma camada de material inerte ao final 

de cada jornada de trabalho.

Remediação do 

lixão local 

Dificultar a entrada 

de pragas

Poluição localizada

Vantagens

Desvantagens

Destino do lixo

13% da destinação final do lixo 

Lei 12.305/2010 os aterros controlados 

ficam proibidos.

Não recobrimento

Compromete a qualidade do

solo e das águas subterrâneas



ATERRO 

SANITÁRIO

O lixo é acondicionado em solo compactado em 

camadas sucessivas e coberto por material inerte, 

também é realizada a drenagem de gases e 

percolados.

Evita o contato humano 

direto com o lixo

Controla a proliferação de 

ratos e insetos.

Aproveitamento  de 

áreas já degradadas

Não reaproveita 

materiais 

custo com transporte 

Vantagens

Desvantagens

Destino do lixo

10% da destinação final do lixo



COMPOSTAGEM

O “lixo orgânico” é segregado e 

submetido a um tratamento que visa a 

obtenção do composto. Processo natural.

Matéria enriquece a 

terra de compostos 

Reduz a quantidade 

de lixo 

Atrair animais 

indesejados

Cheiro desagradável

Vantagens

Desvantagens

0,9 % da destinação final do lixo

Realizada pelos próprios microrganismos 

presentes nos resíduos em condições ideais 

de temperatura, aeração e umidade.

http://blog.mundohorta.com.br/wp-content/uploads/2013/11/11.jpg
http://blog.mundohorta.com.br/wp-content/uploads/2013/11/11.jpg


Compostagem 

aeróbia 

A compostagem aeróbia é o método mais 

comum de decomposição. Os organismos que 

decompõem a matéria orgânica de forma 

aeróbia precisam de grandes quantidades de 

oxigênio para conduzir as reações químicas.

O2



Compostagem anaeróbia

A compostagem anaeróbia ocorre quando 
a matéria orgânica é armazenada em 
uma área com acesso limitado ao 
oxigênio, fazendo com que matéria 
orgânica passe por um processo de 
fermentação durante o catabolismo.

H2S



Carbono e Nitrogênio  C/N

É importante que a comida dos microrganismos 

tenha duas vezes mais carbono do que nitrogênio. 

Verdes (rico em nitrogênio (N)

Marrons (rico em carbono (C)

Folhas, gramas ,restos de comida, borra de café, 
chá)

Serragem, papelão, papel de jornal, restos de poda, 
folhas secas, caixa de cartão

Ex:

Ex:



http://blog.mundohorta.com.br/wp-content/uploads/2013/11/como-fazer-compostagem.jpg
http://blog.mundohorta.com.br/wp-content/uploads/2013/11/como-fazer-compostagem.jpg


Gana

Índia

China

Nigéria

Países Lixão

Países que por 

distintas finalidades 

recebem e-lixo de 

países desenvolvidos.

P



China: Os chineses 
compram toneladas de 

todo tipo de resíduo e 

usam mão-de-obra barata 

e disponível - que trabalha 

em condições muitas 

vezes degradantes - para 

extrair a matéria-prima.

C



Gana,   o ‘’cemitério de 

eletrônicos’’

Trata-se de um dos maiores 
“cemitérios de eletrônicos” do 
mundo, e um dos locais mais 
poluídos do planeta.



Contaminação 

atmosférica

Contaminação de 

nascentes e rios

Consequências da disposição incorreta do 

lixo:



Contaminação de mares e praias

Contaminação do solo

Consequências da disposição 

incorreta do lixo:



Contaminação do lençol freático

Consequências da disposição incorreta do lixo:



eciclagem: R
Processo onde o material descartado será 

transformado novamente em matéria-prima 

para voltar ao ciclo produtivo. 

Curitiba é a capital com melhor 

programa de reciclagem.



Os

3
R’s



Destinação do lixo 

em Diamantina

Reciclando seu celular:



Reciclando seu celular:



Reciclagem na mineração

o reaproveitamento dos rejeitos da atividade de mineração para 

a produção de materiais usados na construção civil, como 

argamassa e tijolos.



UFOP:
Será possível reformar a cidade 

de Bento Rodrigues com os 

rejeitos de minério de ferro?

construção 

sustentável



Reciclagem inorgânica



Reciclagem radioativa:

O Urânio usado no reator pode ser 

reciclado com algumas tecnologias. A 

mais usada é a que o mistura com 

ácido nítrico, numa reação que fornece 

três produtos: urânio mesmo, plutônio 

e um material altamente radioativo.



Reciclagem radioativa:
- O plutônio obtido na reciclagem pode ser misturado com urânio 

para formar o MOX, um outro tipo de combustível nuclear que 

pode ser usado nas mesmas usinas movidas a urânio. 

Mas esse material é bastante perigoso, porque, se cair em mãos 

erradas, o plutônio pode ser extraído para a fabricação de 

bombas nucleares.

- Há três unidades capazes de reciclar combustível radioativo no 

mundo, que, após a reciclagem, devolvem ao país de origem a 

parte boa e o lixo. Por motivo de segurança, o transporte é feito 

em navios parecidos com petroleiros.



Coleta Seletiva:Coleta Seletiva



O que é:



Poder público Instituições 
educativas Empresas

Meios de 

comunicação 

em massa

Sociedade como 

um todo

Responsabilidades divididas:





Tipos de resíduos:





Geração de resíduos:



Cooperativas de catadores:



Cooperativas de catadores:

O que é?
Essa articulação tem como objetivos discutir e propor estratégias para fortalecer as Associações e 

Cooperativas existentes e apoiar a criação de novas organizações, buscando criar possibilidades de 

capacitação, de trabalho e de aumento de renda para a categoria além de melhores condições de trabalho.



Cooperativas de catadores:

Trecheiros: que vivem no trecho entre uma cidade e outra, catam lata pra comprar comida.

Catadores do lixão: catam diuturnamente, fazem seu horário, catam 

há muito tempo ou só quando estão sem serviço de obra, pintura etc.

Catadores individuais: catam por si, preferem trabalhar 

independentes, puxam carrinhos muitas vezes emprestados pelo comprador que é o sucateiro ou deposista.

Catadores organizados: em grupos auto gestionários onde todos são 

dono do empreendimento, legalizados ou em fase de legalização como cooperativas, associações, ONGs ou OSCIPs.



Cooperativas de catadores:

Grupos em 

organização: com pouca ou 

nenhuma infraestrutura, muita necessidade 

de apoio, e vontade de trabalhar em grupo. 

São unidos e estão se fortalecendo.



Cooperativas de catadores:

Catadores organizados 

auto gestionários: Grupos que 

funcionam como cooperativas de fato 

onde decisões são tomadas de modo 

democrático, as vendas e os resultados 

são de domínio de todos graças a 

transparência das informações.



Cooperativas de catadores:

Redes de cooperativas 

autogestionárias: A ideia de 

rede é uma forma de fortalecer os grupos 

na busca de quantidade, qualidade e 

frequência que são algumas das 

imposições do mercado da reciclagem. 

Em rede os grupos podem vender por 

melhores preços.



Janelas para o 

Futuro:
Você se lembra da última enchente 

que ocorreu na sua cidade? Era 

possível enxergar materiais  

provenientes do lixo?

Vocês 

sabiam?!           
A cada R$ 1,00 investido em 

saneamento , as cidades 

economizam R$ 5,00 em 

medicina.

CCuriosidade:
As queimadas muitas das vezes são 

provocadas pela reflexão de metais 

descartados de maneira incorreta.



Obrigado!


