
JURANDIR SOARES Química Introdução ao 
estudo da química 

orgânica.

PAZ NA ESCOLA



IMPORTÂNCIA DA QUÍMICA NO COTIDIANO

QUÍMICA NO ALIMENTOS

- CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS

- ALIMENTAÇÃO E SAÚDE

- PLANTAS MEDICINAIS

- CONSERVANTES

- ADOÇANTES ARTIFICIAIS



IMPORTÂNCIA DA QUÍMICA NO COTIDIANO

QUÍMICA NA AGRICULTURA

- USO INADEQUADO DE AGROTÓXIDOS

- ALIMENTOS ORGÂNICOS
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IMPORTÂNCIA DA QUÍMICA NO COTIDIANO

QUÍMICA E MEIO AMBIENTE

- ETAPAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA

- USO CONSCIENTE DA ÁGUA

ÁGUA É VIDA





IMPORTÂNCIA DA QUÍMICA NO COTIDIANO

QUÍMICA E MEIO AMBIENTE

- IMPORTÂNCIA DO TRATAMENTO DO LIXO

- IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

LIXO



5 Rs DA RECICLAGEM

REDUZIR

 REUTILIZAR

RECUPERAR

RECICLAR

REPENSAR



•Reduzir o lixo evitando o 
desperdício, Reaproveitar tudo o que 
for possível antes de jogar fora 

•e só então enviar para Reciclar.

•Reutilizar e Repensar as nossas 
ações

5 Rs DA RECICLAGEM





•REUTILIZAR diversos produtos antes de jogá-los fora, usando-os para a 

mesma função original ou criando novas formas de utilização. 

REDUZIR a poluição é diminuir a quantidade de lixo que você produz. 
Tente usar ao máximo os produtos antes de jogá-los fora. 

RECICLAR é renovar produtos já utilizados, mas com outra 
finalidade.



•RECUPERAR o que for possível para ser reutilizado. 

REPENSAR é reavaliar suas atitudes na hora de lidar com o lixo, ou seja,

antes de jogar uma latinha de alumínio no chão ou em um lixo comum

reavalie suas atitudes e jogue-a numa cesta de coleta seletiva.

O governo também tem que fazer sua parte com campanhas para a

reciclagem e a redução do lixo a fim de tentar conscientizar a população.



Repensar é reavaliar suas atitudes na hora de lidar com o lixo, ou

seja, antes de jogar uma latinha de alumínio no chão ou em um

lixo comum reavalie suas atitudes e jogue-a numa cesta de coleta

seletiva.

O governo também tem que fazer sua parte com campanhas para

a reciclagem e a redução do lixo a fim de tentar conscientizar a

população.



JORNAIS

Duas a seis semanas

EMBALAGENS DE PAPEL

um a quatro meses

Pneus

Indeterminado

TEMPO DE DECOMPOSIÇÃO

http://www.athanazio.pro.br/wp-content/pneus.jpg


PONTAS DE CIGARRO

dois anos

GUARDANAPOS DE PAPEL

três meses
CHICLETES

cinco anos

TEMPO DE DECOMPOSIÇÃO



Sacos e copos plásticos
200 a 450 anos

Latas de alumínio
100 a 500 anos Pilhas

100 a 500 anos

http://www.astoriabr.com.br/verfoto.asp?reg=145


VOCÊ SABIA QUE...

1 Tonelada de Alumínio Reciclado

se Transforma em

1 Tonelada de Alumínio Novo, e

Economiza a Extração de

5 Toneladas de Minério Bauxita



• Cinquenta quilos de papel reciclado poupam o corte de 
uma árvore de eucalipto se seis anos de idade.



DESEQULÍBRIO ECOLÓGICO DO RIO POTI EM TERESINA



DESEQULÍBRIO ECOLÓGICO DO RIO POTI EM TERESINA




