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REVISÃO

CLASSIFICAÇÃO DO LIXO OU RESÍDUO SÓLIDO

 URBANO
 DOMICILIARES
 PÚBLICOS
 ESPECIAIS:  RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

 ENTULHOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

 RURAL

 INDUSTRIAL
 INERTES OU INCOMBUSTÍVEIS
 BIODEGRADÁVEIS OU COMBUSTÍVEIS
 PERIGOSOS (CATEGORIA 1)

LIXO OU
RESÍDUO
SÓLIDO

 MINERAÇÃO
 ESTÉREIS
 REJEITOS
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Lixo domiciliar:

Resíduos sólidos de atividades 
residenciais.

Exemplo: matéria orgânica, 
plástico, lata, vidro.

LIXO INDUSTRIAL

LIXO HOSPITALAR
CLASSE  A

 Biológicos
 Sangue e hemoderivados
 Perfurantes
 Cortantes
 Cirúrgicos
 Animais contaminados

CLASSE  B
 Rejeitos radioativos
 Resíduos farmacêuticos
 Resíduos químicos  perigosos
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Lixo especial: 

Resíduos geralmente industriais, que 
merecem tratamento, manipulação e 

transporte especial.
Exemplos: pilhas, baterias, embalagens de 
agrotóxicos, embalagens de combustíveis e 

de remédios.

Lixo espacial: 

Restos dos objetos 
lançados pelo homem no 
espaço, que circulam ao 

redor da Terra com a 
velocidade de 

aproximadamente 28 mil 
quilômetros por hora. 
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INCINERAÇÃO
 Processo usado para degradar o lixo hospitalar
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COMPOSTAGEM

Um dos processos usados para degradar o lixo orgânico 

Composteira
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ATERRO SANITÁRIO
A solução correta e certa para o tratamento do lixo
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EX 1) I- O uso de lixões a céu aberto nas cidades causa
problemas ao ambiente e à saúde pública. As
determinações do governo é de que os municípios não
usem mais dessa disposição.
II – Uma solução para a degradação do lixo orgânico
domiciliar pode ser feita até nas residências
III – O lixo hospitalar deve ter coleta própria e um destino
diferente das outras modalidades de resíduos sólidos

Baseado em seus conhecimentos de Química podemos
apresentar como soluções para o tratamento do lixo nos itens
I,II e III, respectivamente:
a) compostagem, incineração e tratamento químico
b) Aterro sanitário, compostagem e incineração
c) Aterro sanitário, incineração e compostagem
d) Tratamento químico, compostagem e aterro sanitário
e) Incineração, compostagem e aterro sanitário
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EX 2) São produto principais do tratamento do lixo 
nos Aterros Sanitários:

a)Gás carbônico (CO2) , gás sulfídrico (H2S) e humus
b)Metano (CH4), Gás carbônico (CO2)  e chorume
c)Gás sulfídrico (H2S) , humus e chorume
d)Metano (CH4), Gás sulfídrico (H2S) e chorume
e)Gás sulfídrico (H2S) , chorume e humus
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EX 2) Assinale, dentre os materiais abaixo, aquele que,
se for depositado em lixões, não contaminará o solo ou
o lençol freático.

a) Bateria de celular. 
b) Vidro incolor. 
c) Pilha comum. 
d) Lixo hospitalar. 
e) Lâmpada de mercúrio.      
RESOLUÇÃO : bateria de celular = contém metais pesados e tóxicos

vidro incolor = pode ser reciclado
pilha comum = contém metais pesados e tóxicos
lixo hospitalar = contém produtos contaminados por

bactérias e objetos perfurantes 
lâmpada de mercúrio = o Hg é altamente tóxico

LETRA b
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EX 3) Observe a figura abaixo:

A) coleta seletiva – deposição em tonéis
B) impermeabilização do solo – introdução de bactérias decompositoras
C) coleta seletiva – compostagem
D) aterros sanitários – incineração
E) recolhimento do chorume – compostagem

RESOLUÇÃO: Para evitar os lixões a céu aberto temos como solução os Aterros 
Sanitários e para o lixo Hospitalar a Incineração

LETRA D

Em relação à figura apresentada,
assinale a alternativa que preenche
corretamente as lacunas do enunciado
abaixo, na ordem em que aparecem.
O uso de lixões a céu aberto nas
cidades causa problemas ao ambiente e
à saúde pública. Alternativas a essa
prática, para resíduos especiais como
os hospitalares, como ........ e ........
podem reduzir o impacto ambiental.
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