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CIÊNCIAS 

 

Unidade temática: Matéria e energia. 

Objetos do conhecimento: Propriedades físicas dos materiais, consumo consciente e 

Reciclagem 

 

TEMPO DE DECOMPOSIÇÃO DO LIXO 
 
O descarte inadequado do lixo é responsável por uma série de problemas ambientais graves. Os 

plásticos nos oceanos, por exemplo, matam milhões de animais anualmente. Além do descarte 

incorreto afetar os seres vivos de maneira imediata, não podemos esquecer dos problemas a 

longo prazo, uma vez que muitos produtos demoram vários anos para serem degradados.  

 

Como vimos, o tempo de decomposição de alguns produtos é de centenas de anos. Isso significa 

que o destino inadequado pode prejudicar diversas gerações e 

colocar em risco várias espécies de animais ao longo dos anos.  

Normalmente, define-se lixo como resíduo de nossas atividades 

que não possui mais nenhuma utilidade. Entretanto, devemos 

ficar atentos a esse tipo de pensamento, pois o que não tem 

utilidade pra mim pode ter utilidade para outra pessoa. Muitos 

produtos podem ser reaproveitados e doados. Como exemplo 

podemos citar roupas e livros, que podem ser doados quando em bom estado. 

Além disso, muito do que compõe o nosso lixo pode ser transformado novamente em matéria-

prima. Assim, é importante separar o lixo e garantir que os produtos que podem ser reciclados 

recebam esse destino. 

Fonte: https://escolakids.uol.com.br/ciencias/tempo-decomposicao-lixo.htm Acessado em 08/05/2020 
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Se possível, acesse o vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=8cfM5UkOAVs 

 

 

 

Agora que você conhece um pouco mais sobre o tempo de decomposição das embalagens, 

responda em seu caderno: 

 

1- Observe as imagens a seguir e escreva em seu caderno o tempo que cada objeto leva 

para se decompor: 

 

   
Vidro Alumínio Plástico 

Imagens: freepik.com 

 

2- Cite uma das consequências do descarte incorreto do lixo: 

  

  

 

3- Quais medidas podemos tomar para amenizar esses impactos ambientais? 
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