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 Introdução
Hoje, vamos discutir sobre o lixo, e você verá que apenas um pequeno saco de 
lixo pode trazer enormes problemas para a nossa sociedade. 

O trabalho deles é árduo, eles devem coletar todo o lixo em poucas horas e 
devem lutar por nós para tornar a cidade mais limpa.   
Há muito tempo entraram em greve e havia lixo por toda a cidade. Se 
analisarmos com atenção, seria uma situação inimaginável, porque sem eles a 
nossa sociedade pouparia muito lixo e ninguém jogaria fora.





Lixo no Mundo
A cada ano, 7 bilhões de pessoas produzem 1,4 bilhão de toneladas de lixo urbano 
sólido,  Mesmo nos países mais ricos, mais de um terço dos resíduos é recuperado 
e reutilizado através da compostagem. Nos países considerados pobres, essa 
proporção não excede 4%.

O lixo não é apenas uma questão ambiental, mas também uma questão de saúde 
e qualidade de vida, portanto, a coleta de lixo é um dos principais serviços 
públicos.



 Os resíduos sólidos podem ser 
classificados como:

● Orgânicos; 
● Inorgânicos, podem ser recicláveis ou não;
● Tóxicos;
● Altamente tóxicos;
● Hospitalares; 



Comparação Mundial
No Canadá há uma proporção menor de resíduos produzidos que nos 
outros países, mas isso não muda o fato que há uma grande 
quantidade de lixo. 

O Estados Unidos tem umas das maiores quantidades de lixo 
acumulados. Na Europa 38% do lixo acaba em aterros sanitários. No 
Japão, tiveram que encontrar uma solução para o destino do lixo, pois 
estava afetando a qualidade de vida.



Entre 2002 e 2010, o total de resíduos domésticos gerados na 
Alemanha diminuiu de 52,8 milhões de toneladas para 49,2 milhões 
de toneladas. 

O país tem investido em educação ambiental - ensinando a todos, 
desde crianças a empresários, como separar o lixo e reciclar 
tecnologias - e em busca de novas tecnologias para reaproveitar 
materiais descartados pela população.
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Medidas do Brasil
O Brasil, assim como muitos países têm se esforçado para combater o 
aumento da produção de resíduos que a cada dia está mais preocupante, 
criando medidas para alcançar este objetivo. 

Duas destas medidas são:

A Lei nº 12.305/10;

A  coleta seletiva de resíduos;

Apesar de tudo, o Brasil está longe de ter acabado com o problema dos 
resíduos que vêm se acumulando cada vez mais ao decorrer dos anos.



Figuras Importantes
A lista dos órgãos ativos da ONU para ajudar o meio ambiente e o 
desenvolvimento sustentável inclui:

● Banco Mundial; 
● Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD); 
● Organização Marítima Internacional (OMI);
● Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO), 
● Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO),
● Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos (ONU-HABITAT), 
● Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e  Cultura  (UNESCO) 
● Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). 



O Projeto
Em decorrência de todos os problemas, transtornos e 

dificuldades causadas pelo descarte incorreto de resíduos, 
decidimos criar uma solução sustentável e ecológica para este 

problema que assola a sociedade atual.



Esta solução se chama 

COMORAR 

que significa CONVIVER e é um prédio autossustentável.
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CHEGAMOS A TRÊS CONCLUSÕES  IMPORTANTES 

Ensinando, dando exemplo e oferecendo  condições  para que a comunidade  
gere cada vez menos lixo,  tenha consciência   de todo ciclo do  lixo e se sinta 
responsável por ele.  Na sua parte, o governo  garanta formas de descarte 
adequado, como mostramos ser possível com nosso projeto ‘’COMORAR‘.

Existe saída para este problema, que precisa ser enfrentado  se quisermos 
continuar a ter um planeta habitável.

O lixo é um problema muito difícil de resolver, produzimos 
diariamente montanhas de resíduos, sem a menor preocupação com 
o destino destes, é preciso uma união da sociedade e dos governos 
para enfrentá-lo.
Precisamos criar mecanismos  de educação para todas as pessoas  
desde muito cedo.   E esses mecanismos precisam ser rígidos,  
criativos e abrangentes. 



● Link para trabalho teórico completo: 
https://docs.google.com/document/d/1
37TWcmXhNdr_fGBIWu8lyWMQaL59BRk
jz-imqYxv-4Q/edit?ts=5f733eac#

● Link para o portifolio de 
funcionamento do projeto: 
https://www.canva.com/design/DAEJyD
NJLIo/a_Us520O4ORxaeKw3h2SFQ/vie
w?utm_content=DAEJyDNJLIo&utm_ca
mpaign=designshare&utm_medium=lin
k&utm_source=publishpresent

● Link para história do projeto: 
https://www.canva.com/design/DAEJ06
fRxkE/GBd9jkG1El2urT-Rmc6ytw/view?ut
m_content=DAEJ06fRxkE&utm_campaig
n=designshare&utm_medium=link&utm_
source=publishpresent

Anexos:

https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/137TWcmXhNdr_fGBIWu8lyWMQaL59BRkjz-imqYxv-4Q/edit?ts%3D5f733eac%23&sa=D&ust=1603815586703000&usg=AOvVaw0Cj4vzaXcET_wjTYVvec9U
https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/137TWcmXhNdr_fGBIWu8lyWMQaL59BRkjz-imqYxv-4Q/edit?ts%3D5f733eac%23&sa=D&ust=1603815586703000&usg=AOvVaw0Cj4vzaXcET_wjTYVvec9U
https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/137TWcmXhNdr_fGBIWu8lyWMQaL59BRkjz-imqYxv-4Q/edit?ts%3D5f733eac%23&sa=D&ust=1603815586704000&usg=AOvVaw1sN8mbzOqC2ITMAAyKOMMb
https://www.google.com/url?q=https://www.canva.com/design/DAEJyDNJLIo/a_Us520O4ORxaeKw3h2SFQ/view?utm_content%3DDAEJyDNJLIo%26utm_campaign%3Ddesignshare%26utm_medium%3Dlink%26utm_source%3Dpublishpresent&sa=D&ust=1603815586704000&usg=AOvVaw27O3-D-jMkrLWZxh65Jbuc
https://www.google.com/url?q=https://www.canva.com/design/DAEJyDNJLIo/a_Us520O4ORxaeKw3h2SFQ/view?utm_content%3DDAEJyDNJLIo%26utm_campaign%3Ddesignshare%26utm_medium%3Dlink%26utm_source%3Dpublishpresent&sa=D&ust=1603815586705000&usg=AOvVaw2pCkndmCp9MXU0kHQ4YKyZ
https://www.google.com/url?q=https://www.canva.com/design/DAEJyDNJLIo/a_Us520O4ORxaeKw3h2SFQ/view?utm_content%3DDAEJyDNJLIo%26utm_campaign%3Ddesignshare%26utm_medium%3Dlink%26utm_source%3Dpublishpresent&sa=D&ust=1603815586705000&usg=AOvVaw2pCkndmCp9MXU0kHQ4YKyZ
https://www.google.com/url?q=https://www.canva.com/design/DAEJyDNJLIo/a_Us520O4ORxaeKw3h2SFQ/view?utm_content%3DDAEJyDNJLIo%26utm_campaign%3Ddesignshare%26utm_medium%3Dlink%26utm_source%3Dpublishpresent&sa=D&ust=1603815586705000&usg=AOvVaw2pCkndmCp9MXU0kHQ4YKyZ
https://www.google.com/url?q=https://www.canva.com/design/DAEJyDNJLIo/a_Us520O4ORxaeKw3h2SFQ/view?utm_content%3DDAEJyDNJLIo%26utm_campaign%3Ddesignshare%26utm_medium%3Dlink%26utm_source%3Dpublishpresent&sa=D&ust=1603815586706000&usg=AOvVaw1_wbESfqW8hOQWYrY_ENK1
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