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CIÊNCIAS 

 

Unidade temática: Matéria e energia. 

Objetos do conhecimento: Reciclagem. 

 

LIXÃO E SEU IMPACTO NA NATUREZA 

 

O lixão pode ser definido como um local onde o lixo é depositado sem nenhum tipo de cuidado. Isso 

significa que esses locais se tornam grandes depósitos a céu aberto com os mais variados produtos, 

desde o lixo residencial, como restos de comida, até o lixo hospitalar, com seringas e outros 

produtos contaminantes. Vale destacar que o lixo hospitalar não deve ser descartado nos lixões. 

Entretanto, em muitos locais, essa não é a realidade, e esses produtos são lançados de maneira 

indiscriminada no ambiente. 

Com isso, fica claro que esse material descartado pode conter substâncias que fazem mal para o 

meio ambiente e até mesmo para os seres humanos. 

Entre os principais danos ao meio ambiente, podemos citar: 

 Contaminação do solo: A matéria orgânica em decomposição (como os restos de comida), 

os produtos com substâncias tóxicas e os organismos causadores de doença podem tornar 

o solo contaminado.  

 Contaminação do lençol freático: O lixo, ao se decompor, forma uma substância escura 

e de odor desagradável chamado chorume. Nos lixões, esse líquido é produzido 

naturalmente e pode contaminar a água subterrânea, tornando-a imprópria para o nosso 

uso. 

 Produção de gases tóxicos e malcheirosos: A decomposição do lixo produz gases que 

podem também causar danos à saúde. Esses gases podem provocar focos de incêndio que 

soltam fumaça tóxica. 

 Atração de animais que transmitem doenças: O lixo é um local ideal para a sobrevivência 

de animais como baratas e ratos. Além disso, o material descartado nos lixões pode 
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acumular água e, consequentemente, virar um criadouro para mosquitos como o Aedes 

aegypti, responsável pela transmissão de doenças como dengue e zika. 

Os lixões são muito mais que um problema ambiental. Esses depósitos de lixo também constituem 

um problema social, uma vez que várias pessoas vivem nessas áreas e fazem do lixo uma forma 

de conseguir dinheiro para a sua sobrevivência e de suas famílias. Como vimos, infelizmente o lixo 

ameaça a vida dessas pessoas, pois elas ficam expostas a agentes causadores de doenças, gases 

tóxicos e materiais que podem causar acidentes, como lascas de madeira e vidro quebrado. 

Fonte: https://escolakids.uol.com.br/ciencias/lixao-seu-impacto-na-natureza.htm | Acesso em 08/06/2020 

 

Compreendendo os significados 

 Indiscriminado: 

Que não tem discriminação, desordenado. 

 Tóxico: 

Que produz efeitos nocivos no organismo. 

Fonte: michaelis.uol.com.br 

 

Agora é com você! 

 

1- Defina o que é o lixão? 

  

  

 

2- Cite duas consequências ao meio ambiente causadas pelos lixões: 

  

  

 

3- Complete o trecho do texto utilizando as palavras do quadro abaixo: 

 

dinheiro – ambiental – famílias 

 

Os lixões são muito mais que um problema ________________________. Esses depósitos de lixo 

também constituem um problema social, uma vez que várias pessoas vivem nessas áreas e fazem 

do lixo uma forma de conseguir __________________________ para a sua sobrevivência e de 

suas ____________________. 


