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Classificação

A palavra lixo Ã©Â derivada do termo em latim lix queÂ significa a)Â "cinzas"Â Â Â de uma Ã©poca em que a maior parte do
resÃ-duos de cozinha era formada por cinzas e restos de lenha carbonizada dos fornos e fogÃµes; e tambÃ©mÂ b) lixare
(polir, desbastar) ondeÂ lixo seria entÃ£o a sujeira, os restos, o supÃ©rfluo que a lixa arranca dos materiais.Â No
dicionÃ¡rio, ela Ã© definida como sujeira, imundice, coisa ou coisas inÃºteis, velhas, sem valor. Lixo, na linguagem tÃ©cnica,
Ã© sinÃ´nimo de resÃ-duos sÃ³lidos e Ã© representado por materiais descartados pelas atividades humanas. Desde os
tempos mais remotos atÃ© meados do sÃ©culo XVIII, quando surgiram as primeiras indÃºstrias na Europa, o lixo era
produzido em pequena quantidade e constituÃ-do essencialmente de sobras de alimentos.

A partir da RevoluÃ§Ã£o Industrial, as fÃ¡bricas comeÃ§aram a produzir objetos de consumo em larga escala e a introduzir
novas embalagens no mercado, aumentando consideravelmente o volume e a diversidade de resÃ-duos gerados nas
Ã¡reas urbanas. O homem passou a viver entÃ£o a era dos descartÃ¡veis em que a maior parte dos produtos â€” desde
guardanapos de papel e latas de refrigerante, atÃ© computadores â€” sÃ£o inutilizados e jogados fora com enorme rapidez.
Ao mesmo tempo, o crescimento acelerado das metrÃ³poles fez com que as Ã¡reas disponÃ-veis para colocar o lixo se
tornassem escassas. A sujeira acumulada no ambiente aumentou a poluiÃ§Ã£o do solo, das Ã¡guas e piorou as
condiÃ§Ãµes de saÃºde das populaÃ§Ãµes em todo o mundo, especialmente nas regiÃµes menos desenvolvidas. AtÃ© hoje, no
Brasil, a maior parte dos resÃ-duos recolhidos nos centros urbanos Ã© simplesmente jogada sem qualquer cuidado em
depÃ³sitos existentes nas periferias das cidades.
A questÃ£o Ã©: o que fazer com tanto lixo?
Felizmente, o homem tem a seu favor vÃ¡rias soluÃ§Ãµes para dispor de forma correta, sem acarretar prejuÃ-zos ao
ambiente e Ã saÃºde pÃºblica. O ideal, no entanto, seria que todos nÃ³s evitÃ¡ssemos o acÃºmulo de detritos, diminuindo o
desperdÃ-cio de materiais e o consumo excessivo de embalagens.
Nos Ãºltimos anos, nota-se uma tendÃªncia mundial em reaproveitar cada vez mais os produtos jogados no lixo para
fabricaÃ§Ã£o de novos objetos, atravÃ©s dos processos de reciclagem, o que representa economia de matÃ©ria prima e de
energia fornecidas pela natureza. Assim, o conceito de lixo tende a ser modificado, podendo ser entendido como "coisas
que podem ser Ãºteis e aproveitÃ¡veis pelo homem".
Do livro "Lixo - De onde vem? Para onde vai?" de Francisco Luiz Rodrigues e Vilma Maria Gravinatto - Ed. Moderna
Para determinar a melhor tecnologia para tratamento, aproveitamento ou destinaÃ§Ã£o final do lixo Ã© necessÃ¡rio
conhecer a sua classificaÃ§Ã£o.
Lixo urbano
Formado por resÃ-duos sÃ³lidos em Ã¡reas urbana, inclua-se aos resÃ-duos domÃ©sticos, os efluentes industriais
domiciliares (pequenas industria de fundo de quintal) e resÃ-duos comerciais.
Lixo domiciliar
Formado pelos resÃ-duos sÃ³lidos de atividades residenciais, contÃ©m muita quantidade de matÃ©ria orgÃ¢nica, plÃ¡stico,
lata, vidro.
Lixo comercial
Formado pelos resÃ-duos sÃ³lidos das Ã¡reas comerciais Composto por matÃ©ria orgÃ¢nica, papÃ©is, plÃ¡stico de vÃ¡rios
grupos.
Lixo pÃºblico
Formado por resÃ-duos sÃ³lidos produto de limpeza pÃºblica (areia, papÃ©is, folhagem, poda de Ã¡rvores).
Lixo especial
Formado por resÃ-duos geralmente industriais, merece tratamento, manipulaÃ§Ã£o e transporte especial, sÃ£o eles,
pilhas, baterias, embalagens de agrotÃ³xicos, embalagens de combustÃ-veis, de remÃ©dios ou venenos.
Lixo industrial
Nem todos os resÃ-duos produzidos por industria, podem ser designados como lixo industrial. Algumas industrias do
meio urbano produzem resÃ-duos semelhantes ao domÃ©stico, exemplo disto sÃ£o as padarias; os demais poderÃ£o ser
enquadrados em lixo especial e ter o mesmo destino.
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Lixo de serviÃ§o de saÃºde (RSSS)
Os serviÃ§os hospitalares, ambulatorias, farmÃ¡cias, sÃ£o geradores dos mais variados tipos de resÃ-duos sÃ©pticos,
resultados de curativos, aplicaÃ§Ã£o de medicamentos que em contato com o meio ambiente ou misturado ao lixo
domÃ©stico poderÃ£o ser patÃ³genos ou vetores de doenÃ§as, devem ser destinados a incineraÃ§Ã£o.
Lixo radioativo
Produto resultante da queima do combustÃ-vel nuclear, composto de urÃ¢nio enrriquecido com isÃ³topo atÃ´mico 235. A
elevada radioatividade constitui um grave perigo Ã saÃºde da populaÃ§Ã£o , por isso deve ser enterrado em local prÃ³prio,
inacessÃ-vel.
Lixo espacial
Restos provenientes dos objetos lanÃ§ados pelo homem no espaÃ§o, que circulam ao redor da Terra com a velocidade
de cerca de 28 mil quilÃ´metros por hora. SÃ£o estÃ¡gios completos de foguetes, satÃ©lites desativados, tanques de
combustÃ-vel e fragmentos de aparelhos que explodiram normalmente por acidente ou foram destruÃ-dos pela aÃ§Ã£o
das armas anti-satÃ©lites.
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