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Como o cuidado com a água e lixo pode ajudar a natureza!
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Apresentação
A Usina Salto Pilão, através do CESAP (Consórcio Empresarial Salto Pilão), tem a
satisfação de apresentar-lhe esta cartilha que trata dos cuidados que temos que ter
com água e o lixo, assuntos muito importantes para todos nós. Essa publicação reúne
informações sobre geração e tratamento de resíduos bem como os impactos
causados, as formas de reduzir esse problema e como contribuir para um meio
ambiente melhor para todos.
Ao folheá-la, você vai perceber que existem tipos diferentes de resíduos e que o
tratamento e o descarte adequados desses materiais são alguns dos principais
desafios que a nossa região enfrenta.
Gostaríamos de dizer que essa conversa apenas se inicia com a leitura da cartilha.
O que queremos mesmo é que você converse com outras pessoas da sua família, da
escola, da comunidade e da sua cidade sobre o que leu aqui.
Você verá que podemos fazer muito em benefício do meio ambiente, se
atuarmos juntos.
Agora é com você. Tenha uma boa leitura!!!
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ÁGUA - Recurso fundamental à vida
A água é bem essencial à vida, que deve ser assegurado a todos
os seres vivos do planeta, tanto em quantidade como em
qualidade. O nome da Terra poderia ser Planeta Água, pois 70% de
sua superfície é coberta de água.
Quem pensa que existe muita água para o consumo está
enganado, pois somente 3% é de água doce e grande parte dela está
congelada ou líquida, embaixo da superfície do solo. A água de fácil
acesso - dos rios, lagos e represas - representam muito pouco do
total de água doce disponível. Mas água doce também não significa
água potável. Para isso a água precisa ser de boa qualidade, estar
livre de contaminação e de qualquer substância tóxica.

Na região do Alto Vale do Itajaí já temos enfrentado períodos de escassez de água em
determinadas épocas do ano. Isso porque nossos rios estão com as margens
desprotegidas e as águas poluídas em função do lançamento de lixo e esgotos.

A água e nós
Assim como o nosso planeta, o nosso corpo
também tem 70% composto de água. Todas as
partes do nosso corpo têm água, que está dentro
de cada célula, faz parte do sangue, da saliva, do
suor, da urina, entre outros. Por isso, nossa
saúde depende muito da quantidade e da
qualidade da água que utilizamos.
Todos os dias, milhões de litros de água são

usados na produção de energia, nas indústrias,
na agricultura, no lazer e nas tarefas domésticas
mais simples, como lavar as mãos e preparar os
alimentos.
Mas, você já parou para pensar para onde é
que vai toda essa água depois de usada? E no que
pode acontecer se ela não for tratada
corretamente?

A água no nosso planeta
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O desperdício de água: responda, se puder!
1- Quantos litros de água uma pessoa bebe, em média, por ano? Quantas
pessoas não têm acesso a água potável em quantidade satisfatória para beber
no Brasil?
2- Quantos litros de água são desperdiçados por uma torneira aberta durante 1
minuto? E por uma torneira pingando o dia todo?
3- Quanta água é necessária para escovar os dentes? E quanta água gastamos
escovando os dentes com a torneira aberta?
4- Quanta água gasta uma descarga em um vaso sanitário de parede?
Respostas: 1) em média, 3 litros de água por dia, 90 litros por mês, 1.080 litros por ano; Cerca de 30 milhões de pessoas; 2)
Em um minuto: 10 a 20 litros de água; torneira pingando: 45 litros de água por dia; 3)1 copo de água (200ml); com a
torneira aberta: 25 litros; 4) Em média, 20 litros.

VOCÊ SABIA QUE
 O ser humano pode passar até 28 dias sem comer, mas apenas três a quatro
dias sem água.
 Uma pessoa bebe em média cerca de 60 mil litros de água durante toda a vida.
Uma pessoa gasta cerca de 250 litros de água por dia.
 Para fazer um quilo de pão, gastam-se da plantação de trigo à padaria, mil litros da água.
 Para cada mil litros de água utilizada pelo homem, 10 mil litros tornam-se poluídos.
 Muitas crianças morrem todos os dias por causa da água não tratada ou água poluída.
 Há 2 mil anos, a população mundial correspondia a 3% da população atual,

disponibilidade de água permanece a mesma.

Resíduo líquido
Depois de utilizada, a água passa a ser um
resíduo, pois já está poluída e fica imprópria para
o consumo humano. Além da água contaminada, também são resíduos líquidos os restos e
sobras de produtos químicos, como óleos,
graxas, agrotóxicos e outros.
Na nossa região, em determinados pontos
de rios, já não é mais possível captar água para o
uso do ser humano devido à poluição.
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A sujeira vai embora, mas não some
Quando a água poluída desce pelo ralo, ela deve ser conduzida até um
sistema de tratamento. O ideal seria se todas as nossas casas fossem
ligadas à rede coletora de esgoto, onde os resíduos líquidos domésticos
pudessem ser tratados em Estações de Tratamento de Efluentes, as
chamadas ETE´s. No entanto, no Alto Vale, os níveis de saneamento são
muito baixos e o esgoto acaba tendo como destino o leito do rio.

VOCÊ PODE AJUDAR A CONSERVAR A ÁGUA
Quando as atividades humanas interferem no ciclo da natureza, aumentam as possibilidades de
ocorrerem secas, enchentes e desastres, prejudicando muitas pessoas. Assim, se alguém joga lixo nas
ruas ou utiliza banheiros sem os devidos cuidados, pode acabar poluindo nossos rios ou até mesmo os
poços onde pegamos água. Lembre-se: o que ocorre rio acima prejudica a vida de quem mora rio
abaixo. Então:

Proteja as nascentes!
Se o volume de água que brota da nascente diminui, o nível
da água do rio também irá diminuir. Muitos rios podem até
secar quando suas nascentes não são protegidas. Para
conservar as nascentes é importante manter a vegetação em
suas proximidades.

Conserve a mata ciliar dos rios
A mata ciliar é a vegetação que se encontra ao redor dos
rios.Ela funciona como os cílios de nossos olhos, que os
protegem da poluição e da sujeira. A vegetação nativa protege
os rios de assoreamentos, erosões, impede que a água fique
barrenta e facilita a vida aquática. Enfim, a mata ciliar tem a
função de proteger nossos rios!
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Separe o lixo e armazene adequadamente
As pessoas devem preocupar-se mais com o bem do
planeta. Por isso, separar o lixo que produzimos é muito
importante. Lembre-se: reciclando o lixo, poupamos os
recursos naturais. Nao custa nada e faz muito pelo planeta!
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E o LIXO? O que fazer?
Um dos grandes problemas ambientais que a sociedade atual enfrenta é o LIXO. Talvez você,
estudante, nunca tenha se preocupado com esse assunto, pois o que realmente preocupa boa parte das
pessoas é apenas tirá-los de dentro de casa. Longe da nossa visão, ninguém mais pensa nele e acredita
que o problema já esta resolvido. Será mesmo? Para conhecermos melhor a respeito dos resíduos, o
primeiro passo é definir o que é. Vamos lá?
LIXO É TUDO AQUILO QUE PODE SER JOGADO
FORA: RESTOS, MATERIAIS CONSIDERADOS

INÚTEIS, INDESEJÁVEIS OU DESCARTÁVEIS.

UMA PESSOA PRODUZ, EM MÉDIA, MEIO QUILO DE

LIXO DIARIAMENTE, OU SEJA, UMA PESSOA COM 18
ANOS JÁ PRODUZIU EM TORNO DE 9.550 QUILOS
DE LIXO DURANTE SUA VIDA. ISSO É PESO DE 10
CARROS POPULARES.
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Atenção: O lixo doméstico pode conter produtos perigosos, como restos de produtos
de limpeza, tintas, óleos lubrificantes, frascos de aerossóis, lâmpadas, pilhas, baterias
etc. Esses materiais possuem substâncias químicas tóxicas que podem contaminar o
solo e as águas superficiais e subterrâneas.
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Um problema moderno
Com o crescimento das cidades, das indústrias e o aumento da população, é crescente a necessidade
de consumo, o que gera quantidades cada vez maiores de resíduos. O volume de lixo produzido
atualmente ultrapassa a capacidade de absorção da natureza. O homem, por não saber o que fazer com
tanto lixo, dá a ele um destino inadequado, causando degradação da água, do solo, do subsolo e até do

Prejuízos causados pelo lixo
Quando o lixo é descartado no solo sem nenhuma proteção ao
meio ambiente, ele forma um líquido escuro conhecido como
chorume, que é malcheiroso e muito poluente, podendo
contaminar a água e o solo. O ar também é contaminado pelo
odor ou pela fumaça que se produz quando o lixo é queimado.
Além disso, o acúmulo de resíduos serve de alimento para o
abrigo de animais como ratos, moscas, mosquitos, baratas e
urubus que são transmissores de doenças graves.

Quando depositamos em local inadequado, o lixo traz inúmeros prejuízos para a
sociedade, como por exemplo:

 Mortandade de animais silvestres: Animais

morrem ao ingerir plásticos e outros materiais.
Outros são contaminados por resíduos jogados
nas margens e nas águas dos rios;

 Inundações: O lixo que é jogado nas ruas e

estradas entope os bueiros e, quando chove,
aumenta as inundações e erosão pois desvia o
caminho natural da água;

 Doenças: Os depósitos de lixo a céu aberto são
locais de alimentação e reprodução de animais
que transmitem graves doenças, como
leptospirose, cólera, verminoses e a dengue;
 Mau cheiro: O esgoto sem tratamento e o lixo
à céu aberto causam cheiro ruim;

Problemas sociais: Os depósitos de lixo a céu

aberto estimulam a sobrevivência de famílias em
condições sub-humanas.

Problemas na indústria: O lixo que é levado
pelos rios prejudica a indústria. A Usina Salto
Pilão, por exemplo, chega a paralisar a geração
de energia para limpar as grades - por onde passa
a água que movimenta as turbinas - que ficam
entupidas com o lixo que desce pelo rio.
100

95

75

 Degradação da paisagem: Além do risco para a
saúde, o lixo deixa a paisagem feia, não é?;
 Contaminação das águas: O esgoto lançado

nos rios sem tratamento provoca a contaminação
e torna a água imprópria para o consumo, para a
nossa vida e a de outros animais;
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O lixo e o tempo
O lixo que produzimos hoje é muito diferente do que era produzido há
alguns anos. Compare, por exemplo, a quantidade de embalagens plásticas
que jogamos fora com as que nossos avós usavam. Diariamente, uma
grande quantidade de lixo é gerada e jogada fora, mas a absorção desses
resíduos pelo meio ambiente ocorre de forma lenta. Alguns materiais
demoram muitos anos para se decompor, o que ocorre pela ação dos
fungos e bactérias e pela ação física do tempo.

Veja o tempo de decomposição de alguns materiais
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Reflita
Se jogarmos uma latinha de alumínio em local inadequado, ela pode acumular água e criar mosquitos
transmissores de doenças. Pode ainda entupir o curso natural da água e causar inundações. E essa será
a nossa herança para as próximas gerações, pois o tempo de decomposição do alumínio é
indeterminado.
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LIXO! RESPONSABILIDADE DE TODOS NÓS
O lixo é um problema social, e todos nós
somos responsáveis: o trabalhador, o pai de
família, o cidadão comum, o industrial, o
comerciante e os representantes do poder
público. Seja qual for o nível, a questão do lixo
exige comprometimento e mudança de atitude.
Cada pessoa é responsável por depositar o seu
próprio lixo (e o de sua casa) em locais
apropriados, como cestos, lixeiras e sacolas,
assegurando que ele seja coletado e transportado
até um local onde não cause danos à saúde
pública e ao meio ambiente.

É necessário pensar em saídas
 Aproveite os alimentos integralmente e
aprenda a fazer compostagem: além de reduzir a
emissão de gás metano produzido pelo lixo
doméstico, você pode ter um jardim saudável e
bonito.
 Compre produtos reciclados, especialmente
papel, cuja produção economiza energia, polui
menos e poupa florestas.
Incentive programas de coleta seletiva nos
ambientes que freqüenta como o trabalho,
escolas, clubes, condomínios, praia.
Pilhas, lâmpadas fluorescentes e óleo de
cozinha usados devem ser separados e
destinados para reciclagem específica.

 Repense seus padrões de consumo: recuse o
desperdício, reaproveite os materiais,
presenteie com produtos feitos artesanalmente
com material reciclado.
 Reutilize sacolas plásticas e, sempre que
possível, utilize sacolas de pano ou fibra para
carregar suas compras.
 Crie o hábito de doar roupas, brinquedos,
móveis, livros e objetos que outras pessoas
possam utilizá-los;
 Faça blocos para anotar recados ou fazer
rascunhos utilizando o verso do papel impresso;
 Não jogue no lixo aparelhos quebrados.
Muitos podem ser vendidos ao ferro velho ou
desmontados, reaproveitando-se as peças.
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Combine com os colegas e, durante uma semana, recolha os
resíduos que encontrar jogado em locais inadequados no seu
bairro. Junte numa mesma sacola o que você encontrou com
o que seus colegas encontraram. No final da semana, analise
as seguintes questões: que tipo de resíduos encontraram? É
pouco? Se vocês não tivessem recolhido esses resíduos,
quanto tempo eles iriam permanecer na natureza? Que tipo
de prejuízo poderiam ter causado à segurança, à saúde, ao
meio ambiente?
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Consumo crescente
A propaganda nos faz desejar coisas que, em muitos
casos, não necessitamos. No supermercado, por exemplo,
existe uma mistura de cores, tentações, ofertas e truques
que nos impulsionam a comprar aquilo que não precisamos.
As embalagens dos produtos também servem para ajudar a
vender e, apesar de práticas e bonitas, trazem um grave
problema: o volume de lixo.

É preciso pensar
Produtos como plásticos, PET (embalagens de
refrigerante), embalagens de papelão, bandejas de isopor,
alumínio, entre outros, são descartáveis ou feitos para durar
pouco. É mais lixo para o planeta.
Devemos parar e refletir sobre as práticas do dia-a-dia.
De que forma elas interferem no meio ambiente? O que eu
posso fazer para gerar menos lixo? Você é convidado a rever
comportamentos e reavaliar, do ponto de vista ambiental,
como pode contribuir para a preservação da vida no planeta.

Tudo começa dentro da nossa casa!
Já pensou em tudo que jogamos fora diariamente? Sabe
aquela casca de legume, talos de hortaliças, vidros de maionese,
papel e muitas outras coisas? Tudo isso pode ser utilizado
novamente antes de ser descartado definitivamente. O segundo
principio da cidadania trata exatamente da reutilização do que
normalmente consideramos lixo.
A reutilização também incentiva a redução, pois evita que novos produtos sejam adquiridos para
exercer a função do material que está sendo utilizado. Em casa você pode começar encontrando usos
alternativos para embalagens usadas (latas podem virar vasos de plantas, vidros de conserva podem
virar porta-lápis). Com cuidados simples, além de colaborar com o meio ambiente você faz economia
deixando de comprar produtos novos.

Pergunte-se
Quantos quilos de resíduos você produz diariamente? E sua família?
Qual a composição principal deste resíduo?
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A separação do nosso lixo
Pa ra q u e o s re s í d u o s p o s s a m s e r
reaproveitados ou reciclados é preciso antes fazer
sua separação. Somente depois de separado é que
o material vai para a fábrica, que os transforma em
novos objetos.
Existem muitas fabricas que praticam a
reciclagem, mas elas só compram a matéria-prima
já separada. Por isso é importante que quem gera
o lixo assuma a responsabilidade da separação.
Antes de enviar o lixo para o destino final, há
a alternativa de separar o que pode ser
reaproveitado - seja para reciclar ou para
compostagem – evitando que se contamine. A
este processo de separação chamamos de Coleta
Seletiva. A reciclagem é o processo de
reaproveitamento de material orgânico e
inorgânico do lixo.

O uso de matéria reciclável diminui a extração
dos nossos tesouros naturais: Uma lata usada,
por exemplo, pode ser transformada em uma
nova lata. E, de lata em lata, evita-se que o
planeta se transforme em uma LATA DE LIXO.

Afinal, o que é coleta seletiva?
É o processo de coletar os resíduos que foram previamente separados e encaminha-los para que
sejam reaproveitados ou reciclados. Por meio de coleta seletiva é possível reduzir o volume de
lixo para disposição final em aterros incineradores.

É preciso separar
Uma vez misturado, o lixo se
contamina e é mais difícil separar e
aproveitar os materiais. Se o vidro que foi
jogado no lixo quebrar, vai misturar a papéis
e plásticos que, por sua vez acabam
contaminados pela matéria orgânica em
decomposição.
Por outro lado, quando o cidadão
comum se responsabiliza por separar
previamente o seu lixo, o trabalho de
aproveitamento dos materiais torna-se
mais viável e não compromete a saúde de
quem o está manipulando.
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O sistema de coleta seletiva, separação ou triagem
do lixo pode ser implantado em casa, por exemplo,
na escola, numa empresa ou em um bairro.
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Você economiza e a natureza agradece
A maioria das pessoas já ouviu falar em
reciclagem e nos benefícios que essa prática
pode trazer para o meio ambiente e para a
economia. Mas você sabe o que é reciclagem?
Trata-se de um processo industrial que converte
o lixo descartado em outro produto semelhante
ao original ou igual. Na reciclagem, o material
cuja primeira utilidade terminou é transformado
em outro produto. O plástico da garrafa PET,
por exemplo, pode se tomar cerdas de vassouras
e até mesmo fibras de moletom.
Reciclando materiais como plásticos, papel e latas e vidros estamos também economizando
matéria-prima, água e energia. A reciclagem ajuda a reduzir a demanda por espaço nos aterros
sanitários, e o resultado é um ambiente mais limpo e mais bonito.

Repetindo o ciclo
Reciclar significa “repetir o ciclo”. Ao reciclar, economizamos energia,
poupamos recursos naturais e trazemos de volta ao ciclo produtivo o que
seria jogado fora. Para poder ser reciclado, cada tipo de material deve ser
encaminhado separadamente para a indústria de reciclagem. O lixo,
portanto, deve ser separado, processo conhecido como coleta seletiva.

Reduzir é uma questão de consciência
Reduzir quer dizer economizar de todas as formas possíveis a fim
de minimizar a produção de lixo e diminuir o consumo e o desperdício.
Cada um deve aprender a controlar a quantidade de lixo que gera e
entender que a redução não implica um padrão de vida menos
agradável. Trata-se de reordenar os materiais usados no dia-a-dia e
adotar atitudes para evitar a produção desnecessária de resíduos.
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Criatividade
Reaproveitar é uma questão de consciência e criatividade e reutilizar é
uma das formas de evitar que se descarte o que não é lixo. Além disso, a
reutilização, a restauração e a reforma dos mais variados objetos são
atividades que podem significar ocupação para quem tem tempo e trabalho
remunerado para quem precisa. Antes de jogar algum objeto no lixo, pense:
“será que isto poderia servir para mais alguém ou mais alguma coisa?”
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Você sabia que...
QUE A ENERGIA ECONOMIZADA COM A RECICLAGEM

DE UMA GARRAFA É SUFICIENTE PARA MANTER ACESA
UMA LÂMPADA DE 100W DURANTE 4 HORAS?

QUE RECICLAR VIDRO ECONOMIZA CERCA DE
25% DA ENERGIA NECESSÁRIA PARA
FABRICÁ-LO?

Recicláveis e não recicláveis

Nem todo lixo que produzimos pode ser
reciclado pelo processo industrial

PAPEL

NÃO RECICLÁVEL

caixas de papelão, revistas, impressos em geral, fotocópias,
rascunhos, envelopes, embalagens de longa-vida, cartões,
folhas de cadernos, formulários de computador, copos
descartáveis, papel vegetal, papel toalha e guardanapo

papel sanitário; papel carbono, fotografias, fitas
adesivas e tocos de cigarros

VIDRO

RECICLÁVEL

garrafas de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, bem como
seus cacos, frascos em geral (molhos, condimentos,
remédios, perfumes e produtos de limpeza), potes de
produtos alimentícios

Espelhos, vidros de janelas, box de banheiro,
lâmpadas incandescentes e fluorescente, cristais;
utensílios de vidro temperados; vidros de
automóveis; cerâmica, porcelana, pirex e marinex

Latas de alumínio, sucatas de reformas, latas de óleo,
tampinhas, arames, pregos e parafusos; objetos de cobre;
alumínio, bronze, ferro, chumbo ou zinco; canos e tubos;
embalagens de refrigerantes, de materiais de limpeza, de
alimentos diversos

Clipes e grampos; esponjas de aço

Copos plásticos; canos e tubos; sacos plásticos;
embalagens de biscoitos

Ebanite (cabos de panelas, tomadas)
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Fonte: Projeto Reciclar - Universidade de Viçosa/MG
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O problema dos lixões
O destino final mais comum dos resíduos
sólidos no Brasil são chamados “lixões”. São
espaços abertos, localizados geralmente na
periferia das cidades, onde o lixo é simplesmente
descarregado no solo, sem medidas de proteção
ao meio ambiente. Os lixões causam a
contaminação das águas subterrâneas e do solo,
com o chorume produzido pela decomposição
dos materiais. Também causam a poluição do ar,
devido a geração de gases tóxicos.
Os lixões são ambientes de proliferação de ratos, baratas e outros insetos que podem ser
transmissores de doenças graves, como raiva, meningite e leptospirose.

Aterro Sanitário
O destino correto dos resíduos que
não puderam ser reutilizados ou
encaminhados para a reciclagem é o
aterro sanitário. O aterro sanitário é um
método ordenado de disposição dos
resíduos em terreno preparado para a
colocação do lixo, utilizando técnicas para
causar o menor impacto possível ao meio
ambiente.

Aterro controlado
O aterro controlado é um misto entre o lixão e ao
terro sanitário. No aterro controlado, apesar dos resíduos
serem compactados e cobertos com terra, geralmente
não há impermeabilização de base nem sistemas de
tratamento de chorume ou de disposição dos gases
gerados. Por isso, também pode causar problemas
ambientais e não é um destino final recomendável.
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Incineração -

Queimar lixo é uma prática muito antiga. Nas áreas rurais, os agricultores
costumam queimar restos de galhos para limpar o terreno antes do plantio. Entretanto, mesmo
diminuindo o volume de lixo e impedindo a disseminação de doenças, a incineração deve ser
utilizada com critério, pois a queima pode liberar substâncias tóxicas que agridem a camada de
ozônio e podem provocar problema de saúde.
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A nossa relação com os resíduos
Cuidar para que os resíduos que geramos em
casa e em nossas atividades não degradem a
qualidade do meio ambiente é o mínimo que
podemos fazer. É muito importante evitar o consumo
desnecessário, separar e destinar corretamente o
lixo, reaproveitar ao máximo os materiais e colaborar
com o processo de reciclagem. Adotando essas
ações podemos minimizar o impacto de nossas
atividades sobre o meio ambiente. Se cada pessoa
se conscientizar e fizer sua parte, o mundo se
tornará um lugar melhor para viver e as gerações
futuras terão muito que nos agradecer.

Então, ficam algumas dicas
 Deposite o lixo nas lixeiras corretas. Cuidado para não misturar tudo;
 Nunca jogue lixo no chão. Se estiver na rua e não encontrar lixeira, guarde o lixo até encontrar um

local adequado para descartá-lo.

 Não hesite em recolher o lixo deixado por outras pessoas. Sempre que possível, deixe o local mais
limpo do que o encontrou.
 O lixo é um dos grandes colaboradores para as enchentes, por isso nunca o jogue nas margens dos
rios ou córregos. Na nossa região, muita gente ainda joga lixo nos rios;
 Oriente seus colegas para que não joguem lixo no chão ou o deixem espalhados.
 Evite o desperdício de alimentos.

A responsabilidade é nossa!
Além das dicas que você conferiu, há muito
mais a ser feito. Tudo depende de uma
parcela boa de vontade para mudar hábitos
errados e transformar a nossa casa, nossa
escola ou local de trabalho em um lugar
cada vez melhor para estar.
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Agora é com você!!!
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O lixo entope os bueiros, emporcalha nossos rios,
causa doenças e sempre provoca transtornos!

PARE E PENSE

Este LIXO é seu?

FAÇA A COLETA SELETIVA. DÊ A DESTINAÇÃO ADEQUADA
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Iniciativa

A Usina Salto Pilão é um empreendimento do CONSÓRCIO EMPRESARIAL SALTO PILÃO (CESAP), integrado pelas seguintes empresas:
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