
 

Resíduos perigosos e  
lixo não reutilizável ou reciclável 
 
Incineração 

A parte do lixo que não pode ser reutilizado ou reciclado, 

mais que tem um valor energético pode ser queimado, em 

fornos próprios a temperaturas de mais de 900°C. Esta 

temperatura alta destrói também os microrganismos que 

causam doenças e só resta um material que pode ser 

encaminhado para aterros sanitários ou mesmo reciclado 

(para a confecção de borracha, cerâmica e artesanato). 

Certos resíduos liberam gases tóxicos ao ser queimados. 

Nesses casos, para evitar a poluição do ar, é necessário 

instalar filtros e equipamentos especiais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aterro sanitário 

O aterro sanitário é um espaço para à deposição final do 

lixo não reutilizável/reciclável e de resíduos perigosos. Isto 

precisa de uma preparação profissional da terra e uma 

obra para a impermeabilização do solo para que a água 

subterrânea não será contaminada. O seu interior deve 

estar instalado um sistema de drenagem de gases e da 

cobertura diária do lixo, para evitar a proliferação de 

animais transmitindo doenças e mau cheiro.  

 

Uma pilha, por exemplo, contem substâncias tóxicas  - 

chumbo e acido - que poluem continuamente durante 

muitos anos! 

 

PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONTACTE: 

ama  - associação do meio ambiente - +258 272 21 581  

Nunisa Consultor -  +258 272 20 231 ou 82 32 28 327 

Universidade Católica de Moçambique  +258 27221969 

  

 

LINKS RELACIONADOS: 

• http://www.ecolnews.com.br/lixo.htm 

• http://www.lixo.com.br/index.php 

• http://portaldoprofessor.mec.gov.br 

 

O que você deve fazer a partir de hoje: 
 
• Evite os sacos de plástico e utilize cestos ou sacos de 

pano quando faz as compras!  

• Beba refrescos utilizando garrafas de vidro que são 

reutilizáveis em vez de latas de alumínio! 

• Deposite o lixo em sítios onde é recolhido pelo 

município! 

• Separe o lixo orgânico para uso como ração dos 

animais ou para fazer compostagem! 

• Crie ideias para usar partes do lixo para novos 

produtos e olhe para possibilidades de reciclagem! 

• Sensibilize o seu próximo sobre o tema do lixo e 

divulgue as informações deste panfleto! 

 

O envolvimento e investimento de diversos actores 

para criar possibilidades económicas através do lixo, e 

indispensável mas e possível. 
 

 

Cada pessoa faz uma diferença e pode contribuir 
para ganhar! 
 
 

 

Ganha com o lixo! 
 

Deitar o lixo descontroladamente PREJUDICA! 

• Aumenta a transmissão de doenças ou ameaçar a 

saúde pública. 

• Contamina águas subterrâneas e superficiais. 

• Cria emissões de gases poluentes e de efeito 

estufa. 

• Danifica ecossistemas, pessoas e bens. 

• Desencoraja o turismo e outros negócios. 

 

 

 

O que se pode ganhar com o lixo: 

• um meio ambiente saudável e recursos 

naturais com boa qualidade 

• uma melhor saúde humana 

• e novas oportunidades económicas 

 

Como se pode ganhar com o lixo: 

• reduzir a quantidade de lixo descartado, 

• reutilizar o lixo com ideias criativas, 

        (utilizar material de varias formas) 

• reciclar onde possível, 

        (criar novo material a partir do lixo) 

• utilizar como fonte de energia.  

 
Nem tudo que é “lixo” é “lixo”! 



 
Que tipo de lixo existe? 

De acordo com a sua composição química, o lixo pode ser 

classificado em duas categorias principais: 

1. Orgânico: composto por produtos “vivos” como restos 

de alimentos, cascas de frutas e verduras, ovos, 

legumes, alimentos estragados, ossos, pó de café e chá, 

cabelos, podas de jardim, etc. 

2. Inorgânico: composto por produtos “não vivos” ou 

manufacturados. Estes dividem-se em: 

• vidros, lâmpadas, cerâmicas, porcelana, 

• metais (alumínio, ferro, aço, cobre, …) 

• plásticos, borrachas, 

• resíduos perigosos (pilas, óleos usados, ácidos, 

resíduos hospitalares, etc.) e outros. 

 

LIXO ORGÂNICO 

Efeitos negativos: 

O lixo orgânico descartado 

descontrolado provoca 

problemas à saúde 

pública, aumenta o número 

de animais que transmitem doenças (moscas, mosquitos, 

baratas, ratos, etc.), cria mau cheiro e gases que 

contribuem a mudanças climáticas e polui as águas 

superficiais e subterrâneas. 

 

Oportunidades: 

Compostagem (reciclagem) 

A compostagem é uma dos métodos mais antigos de 

reciclagem, é um método natural onde o “lixo orgânico” é 

transformado em terra fértil, que pode-se utilizar em 

machambas e jardins. 

 

Produção de biogás (recuperação energética) 

Biogás é um combustível gasoso como o gás natural que é 

produzida em instalações especificas a partir de lixo 

orgânico molhado. O remanescente ainda pode ser usado 

como fertilizante. O biogás pode ser utilizado para 

cozinhar, iluminação, geração de energia eléctrica ou como 

combustível. 

Produção de carvão vegetal (recuperação energética) 

Com a ajuda de fogões especializados, mais simples é 

possível produzir carvão vegetal a partir de lixo orgânico 

seco (folhas secas, ramos, papel, etc.). 

 

LIXO INORGÂNICO  

Vidro 

Efeitos negativos: 

O vidro descartado pode causar ferimentos por partes 

pontiagudos ou cortantes. O vidro leva um milhão de anos 

para deteriorar completamente! 

Oportunidades: 

Reutilização 

Garrafas de vidro são o melhor exemplo para a reutilização 

tal como é utilizado por garrafas de refrescos. 

Reciclagem 

O vidro é um material ideal para a reciclagem e pode ser 

infinitamente reciclado. O uso de vidro reciclado em novos 

recipientes e cerâmicas possibilita a conservação de 

materiais, a redução do consumo de energia e reduz o 

volume de lixo em geral.  

 

 

 

 

 
Metais 
 
Efeitos negativos: 

O lixo metálico provoca a poluição do solo e das águas 

superficiais e subterrâneas, além do risco de ferimentos. 

Partes invisíveis, mais tóxicos do metal dissolve-se 

continuamente e em espaços maiores sob a influência da 

luz solar e da chuva ou na água do mar. Os peixes engolem 

os metais dissolvidos junto com peças pequenas, e 

posteriormente comemos nosso lixo perigoso. O metal leva 

mais de 100 anos para deteriorar completamente! 

 

Oportunidades: 

Reciclagem 

Para metais como o ferro / aço, alumínio e cobre existem 

tecnologias de reciclagem, envolvendo colectores, 

revendedores etc. A grande vantagem dos metais é que 

podem ser reciclados infinitas vezes, sem perder suas 

características.  

A reciclagem do alumínio das latas de refrescos, oferece 

benefícios económicos sócias e ambientais! 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Plásticos 
 
Efeitos negativos: 

O plástico mau descartado vai se decompondo em 

partículas tóxicas menores, e sendo ingerido por peixes, 
áves, tartarugas, golfinhos, tubarões e baleias causa doença 

e morte deles, e termina também nos nossos estômagos e 

corpos, causando varias doenças.  

Por outro lado, no mar o plástico causa a morte por 

asfixiamento de milhares de peixes. O plástico leva mais de 

100 anos para deteriorar completamente! 

 

Oportunidades: 

Reutilização 

Garrafas de plástico por exemplo podem ser reutilizados 

para vários fins.  

Reciclagem 

O plástico separado limpo pode ser utilizado para produzir 

outros produtos novos como tapetes trançados, etc. Em 

um processo mais avançado também pode ser produzido 

novo plástico. 


