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・O que são os resíduos？
Lixos, lixos de grande porte, cinzas, lodo, dejetos, óleo usado, 

resíduos ácidos e alcalinos, animais mortos, e outros materiais sólidos 
ou líquidos descartados.

・O que são os resíduos comuns?
São os resíduos não considerados como industriais tais como dejetos, 

lixos domésticos, e lixos não-domésticos oriundos de escritórios, bares 
e restaurantes.

・O que são os resíduos industriais?
São os resíduos produzidos por atividades econômicas tais como 

cinzas, lodo, óleo usado, resíduos ácidos e alcalinos, plásticos usados, 
etc.



Total de lixo tratado no Japão
• Japão:
No Japão, 10% dos resíduos comuns e 3% dos 
resíduos industriais são tratados de forma definitiva, 
sendo que o restante é tratado através da redução 
de volume ou do reaproveitamento.

• Brasil
De acordo com os dados do Plano Nacional de 
Resíduos Sólidos (PNRS), 30% de todos os lixos
produzidos no Brasil têm potencialidade para a 
reciclagem, mas, apenas 3% são, de fato, 
reaproveitados. 



Volume de resíduos tratados no Japão（2014）
RESÍDUOS COMUNS RESÍDUOS INDUSTRIAIS

Volume total de resíduos tratados:
41,84 milhões de toneladas(100%)

Volume emitido:
392,84 milhões de tons(100%)

Volume transformado em matéria-
prima: 6,63 milhões T(15,9%)

Volume reaproveitado:
296,79 milhões T（５３％）

Volume reduzido com o tratamento 
intermediário: 30,91 mi T(73.9%) 

Volume de redução:
172,764 milhões T（４４％）

Volume total tratado:
4,3 milhões de toneladas(10,3%)

Volume total tratado:
10,399 milhões de toneladas(3%)

●No caso dos lixos comuns, 94% recebem o tratamento intermediário. Das 8,28 milhões de 
toneladas de lixos que não foram reduzidos, 4,58 milhões de toneladas são reaproveitadas, e    
3,7 milhões de toneladas recebem o tratamento definitivo.

●No caso de lixos industriais, 79% recebem o tratamento intermediário, sendo que 133,16 
milhões de toneladas são reaproveitados após o tratamento, e 5,049 milhões recebem o
tratamento definitivo.

＊Os tratamentos intermediários são “trituração”, “incineração” e “desidratação”.
Há diversas técnicas de tratamento como “neutralização” e “dissolução” que têm como 
objetivo a neutralização de lixos industriais, e a “seleção” para a reciclagem.
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１．SISTEMA LEGAL JAPONÊS



Lei sobre o Tratamento e a Limpeza de Resíduos

Resíduos comuns Resíduos industriais

Governo central: elaboração de diretrizes básicas, critérios de tratamento, critérios de instalações, 
medidas em caso de emergência, etc.

Responsável pelo tratamento: municípios
・Elaborar o Plano de Tratamento de  
Resíduos Comuns;
・Tratar os resíduos produzidos no 
município conforme os critérios de 
tratamento de modo que não cause 
problemas ambientais.

Responsável pelo tratamento: empresas
・Tratar os resíduos industriais por conta 
própria;
・Cumprir os critérios de tratamentos de 
resíduos industriais;
・Cumprir os critérios sobre a concessão;
・Fiscalização por parte do governo local.

Empresas de tratamento de resíduos comuns:
・Autorização e fiscalização por parte do 
município;
・Cumprir os critérios de tratamento de 
resíduos comuns.

Empresas de tratamento de resíduos 
industriais:
・Fiscalização por parte do governo local;
・Cumprir os critérios de tratamentos de 
resíduos industriais.

Estação de tratamento de resíduos comuns:
・Instalação, autorização para a 
concessão, e fiscalização por parte de 
municípios.

Estação de tratamento de resíduos industriais:
・Instalação, autorização para a 
concessão, e fiscalização por parte de 
municípios.



Responsabilidade de empresas sobre o 
tratamento de resíduos

• Empresas devem empenhar-se para reduzir o volume 
de resíduos produzidos nas suas atividades econômicas 
através de métodos como o reaproveitamento;

• Devem avaliar sobre a eventual dificuldade de tratar os 
resíduos oriundos de seus produtos e embalagens, e 
desenvolver produtos e embalagens que facilitem o 
tratamento adequado;

• Fornecer as informações sobre o método adequado 
para tratar os resíduos oriundos de seus produtos e 
embalagens.



Garrafa PET do Japão



Leis sobre a promoção de reciclagem

• Lei sobre a Promoção do Uso Efetivo de Recursos
• Lei sobre a Promoção de Coleta Seletiva e Reciclagem de 

Recipiente e de Embalagem
• Lei sobre a Reciclagem de Tipos Específicos de Utensílios

Domésticos
• Lei sobre a Reciclagem de Materiais de Construção
• Lei sobre a Promoção de Reciclagem e de Atividades 

Relativas ao Tratamento de Recursos Alimentares Cíclicos
• Lei sobre a Reciclagem de Veículos no Fim da Vida Útil
• Lei sobre a Promoção de Reciclagem de Pequenos Resíduos

Elétricos e Equipamentos Eletrônicos



Lei sobre a Promoção de Coleta Seletiva e Reciclagem
de Recipiente e de Embalagem

・Obriga consumidores, municípios e empresas para 
reduzir conjuntamente os resíduos de embalagens 
e de recipientes
・Consumidor⇒emitir os lixos conforme as regras 
da coleta seletiva
・Municípios⇒coleta seletiva e a entrega de lixos a  
empresas de reciclagem
・Empresas⇒dever de reciclar



２．A seleção de resíduos



Exemplos de seleção de resíduos 
(Brasília)

Foto 2: marcação de recicláveis Foto 3: cartazes indicativos

Foto 1: seleção no meu 
condomínio



Exemplos de seleção de resíduos
（Município de Fujimino, Província de Saitama）

Tipos de resíduos a selecionar:
１．Garrafas, jornais, papelão, embalagens de papel, tecidos.
２．Latas de bebidas, garrafas pet,revistas, outros papéis recicláveis.
３．Plásticos descartáveis (copos, embalagens, pratos, sacos, rótulos, 
garrafas)
４．Plásticos não-descartáveis (potes, gaveteiros,

pequenos móveis, tapetes etc）
５．Eletroportáteis, panelas, latas, cerâmicas, vidros, 
utensílios de corte, pilhas e baterias, latas de sprays.
６．Residuos de grande porte (eletrodomésticos, móveis)
７．Incineráveis (lixos biodegradáveis (restos alimentares), ｆraldas
descartáveis, galhos, madeiras, folhas etc）











Título:
Waste Management and Recycling Technology 
of Japan ～Toward a Sustainable Society～

Link:
https://www.youtube.com/watch?v=kwTl2wy4U
cM



３．Locais para o descarte final



fonte：Metropoles



Centro de tratamento de lixo no Japão 
(aterro sanitário)

Saitama Prefecture
Environmental Management Center



Estrutura de um aterro sanitário
A estrutura deste aterro sanitário 
refere-se ao Centro de  
Gerenciamento Ambiental da 
Prefeitura de Saitama.  

A estrutura de um aterro pode mudar 
de acordo com o tipo de resíduo a ser 
descartado.



Uso do terreno de um aterro esgotado



Projeto “Medalhas de todos nós”, 
- feitas a partir de minas urbanas!

• Em eletroportáteis descartados, como celulares e notebooks, há metais como ouro, prata e 
bronze.

• As medalhas dos Jogos Olímpicos e Paralimpicos de Tóquio 2020 serão confeccionadas com 
esses metais retirados de aparelhos descartados.

• Quantidade de medalhas a fabricar: 5000

• Quantidade aproximada de metal necessário:

Ouro: 40 kg
Prata: 4900 kg
Bronze: 3000 kg

O Ministério do Meio Ambiente vai espalhar caixas para 
recolhimento de eletroportáteis descartados em todo o pais.



Obrigado a todos pela atenção!


