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  Esta cartilha “O Lixo e o Rio: o que você tem a ver com isso” faz 

parte da série de materiais que compõem o trabalho de 

comunicação e educação ambiental do Projeto “O Rio Itajaí Pede 

Nossa Ajuda”, cuja campanha tem o objetivo de sensibilizar a 

população regional a respeito da importância da sua participação 

e responsabilidade na preservação dos recursos naturais.

  Grande parte das pessoas não se preocupa para onde vai o lixo 

ou o que farão com ele, prejudicando, enormemente o meio 

ambiente.  No Alto Vale do Itajaí, em especial, grande quantidade 

de lixo termina nas águas dos nossos rios, prejudicando o 

consumo, a prática de esportes náuticos, afetando animais e até a 

produção de energia elétrica na Usina Salto Pilão. 

  Por isso, a Usina Salto Pilão realiza, desde 2013, esta campanha 

com o objetivo de informar as pessoas da importância da 

reciclagem do lixo e do uso racional dos recursos naturais. 

  Então,  jovem leitor, esperamos que você leia esta cartilha com 

atenção e interesse. Também pedimos a você para que converse 

com outras pessoas da sua família, da escola, da comunidade e da 

sua cidade sobre o que leu aqui. 

  Sabemos que as pessoas têm consumido uma infinidade de 

produtos, gerando uma grande quantidade de lixo que é, muitas 

vezes, até impossível de ser degradada. É esse mesmo lixo, em 

quantidades cada vez maiores, que contamina o nosso solo, 

subsolo, a água e o ar. 
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  As enchentes no Alto Vale tem causado tragédias com perdas 

materiais, doenças e até mesmo mortes. Em alguns lugares, como 

os municípios de Rio do Sul, Ituporanga, Taió, Laurentino e Rio do 

Oeste, essas tragédias têm ocorrido quase que anualmente.

  Por mais que as enchentes sejam fenômenos naturais, que 

combinam concentração de chuvas intensas em determinados 

períodos, fazendo com que os rios transbordem, elas podem ser 

minimizadas. 

  O lixo não coletado ou jogado nas ruas, terrenos baldios, nas 

margens dos rios e nos valões é um dos grandes vilões que 

contribuem para a ocorrência das enchentes.

O Lixo e as Enchentes

Um problemão muito sério

  Com o crescimento das cidades, das indústrias e o aumento da população, a necessidade de bens 

de consumo é crescente, o que gera quantidades cada vez maiores de resíduos. 

  O homem, por não saber o que fazer com tanto lixo, dá a ele, muitas vezes, um destino inadequado, 

causando degradação da água, do solo, do subsolo e até do mar.

O volume de lixo 

produzido pelo homem atualmente é tão grande, que ultrapassa a capacidade da natureza em 

absorvê-lo ou extingui-lo.  
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  Você já parou para pensar para onde vai o lixo produzido na sua 

casa, no seu trabalho ou escola?

  Durante as atividades que realizamos no nosso cotidiano 

produzimos, às vezes sem nos darmos conta, grande quantidade de 

lixo. Sacos plásticos, papéis, garrafas, restos de alimento.

  Todo esse lixo deve ser coletado e levado até uma destinação final 

adequada, causando o mínimo de impacto ao meio ambiente. 

   Para que isso ocorra, é fundamental a colaboração de todos (as).

  Quando o lixo é jogado nas ruas, pode ir parar nos bueiros e 

entupir a rede de drenagem, obstruindo o escoamento da 

água e provocando enchentes. 

Para onde vai seu lixo?

  O lixo que vai parar nos rios, canais e valas – seja através da rede de 

drenagem, seja ele lançado diretamente no rio – além de causar poluição da 

água e assoreamento, pode ficar preso nas estruturas de pontes e passarelas, 

formando verdadeiras barragens para a água. Essas “barragens” dificultam o 

escoamento da água das chuvas e também aumentam a gravidade e a 

duração das cheias. 

  Outro grande problema na região é o entulho (resíduos da construção civil 

ou de outras atividades): quando depositados pelos moradores nos terrenos 

e calçadas, eles podem ser carregados pelas águas da chuva e vão, através da 

rede de drenagem, parar nos rios, contribuindo para o assoreamento.
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  É muito desagradável perceber que pessoas sem consciência 

ambiental ainda jogam lixo em terrenos baldios, calçadas, rios, 

riachos e lagoas. Nesses locais, os mesmos problemas dos lixões se 

repetem, só que perto das nossas casas. 

   Você sabia que bueiros entupidos de lixo também prejudicam 

bastante a cidade, ainda mais em época de chuvas, provocando 

enchentes e espalhando resíduos por todo o lado? E isso, com 

certeza, ninguém quer ver, mas muitos não fazem nada para que isto 

não aconteça. 

 O lixo que é levado para o Rio Itajaí prejudica também a 

indústria. Por exemplo, a Usina Hidrelétrica Salto Pilão, que gera 

energia para as nossas casas, chega quase a paralisar a geração de 

eletricidade para  limpar as grades - por onde passa a água que é 

conduzida para movimentar as turbinas. Essas grades ficam 

entupidas com o lixo que desce pelo rio. 

Um prejuízo 

para toda a sociedade

Mas, como vamos deixar de degradar o meio ambiente se a cada dia produzimos mais e mais lixo?  

Não devemos esquecer de que os recursos naturais utilizados na fabricação de tudo o que a gente consome e 

usa um dia pode ter fim. Por isso, precisamos REPENSAR tudo isso! O problema do lixo no nosso dia-a-dia tem 

solução: basta cada um fazer a sua parte e ajudar.
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Problemas causados pelo lixo 

- Mortandade de animais silvestres: 

- Inundações: 

Doenças: 

- Problemas sociais

Animais 

morrem ao ingerir plásticos e outros materiais. 

Outros animais poder ser contaminados por 

resíduos tóxicos jogados nas margens e nas 

águas dos rios;

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 das águas; 

- 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;

: Os depósitos de lixo a céu 

aberto estimulam a sobrevivência de famílias 

em condições subumanas;

- Contaminação das águas: 

- Degradação da paisagem: 

- Mau cheiro:

- Problemas na indústria: 

O esgoto lançado 

nos rios, sem tratamento, provoca a 

contaminação e torna a água imprópria para o 

nosso consumo e dos  animais;

Além do risco para 

a saúde, o lixo deixa a paisagem feia, não é 

mesmo?;

 O esgoto sem tratamento e o 

lixo a céu aberto causam cheiro ruim;

O lixo chega a 

prejudicar a geração de eletricidade nas 

usinas, como a de Salto Pilão. Ou seja, tem dias 

que passa tanto lixo nas águas do rio, que as 

grades da Usina ficam entupidas e é 

necessário parar a geração de energia para a 

limpeza. 

Quando depositamos em local inadequado, o lixo traz inúmeros 
prejuízos para a sociedade, como por exemplo:
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-  (evitando insetos e ratos), 

respeitando os dias e horários da coleta de forma a evitar que este 

seja espalhado na rua por animais ou que seja carregado pelas águas 

das chuvas;

, evitando entupimento 

da rede de drenagem e da rede de esgoto;

-  das 

chuvas ou nas  calçadas, de forma a evitar que parte desses materiais 

sejam levados pelas chuvas para os rios;

- Caso a sua comunidade seja beneficiada com

(promovido por catadores ou pela prefeitura), separe o lixo 

reciclável do lixo orgânico (cascas de frutas e legumes, restos de 

alimentos);

 e aprenda a fazer 

compostagem; 

- reaproveitável nos ambientes 
que frequenta, como o trabalho, escola, clube, condomínio, praia;

 Pilhas, lâmpadas fluorescentes e óleo de cozinha usados devem ser 
separados e destinados para reciclagem e reaproveitamento próprio 
e especial;

Acondicione adequadamente o lixo

Não deixe materiais de construção em terrenos sem proteção

 Aproveite os alimentos integralmente

- Não coloque lixo nos vasos sanitários e pias

 serviço de coleta 

seletiva 

Incentive programas de coleta de lixo 

- Reutilize sacolas plásticas e, sempre que 

possível, utilize as de pano ou 

fibra para carregar suas compras. 

Nosso lixo de cada dia: É necessário pensar em saídos

-  recuse o desperdício, 
reaproveite os materiais, presenteie com produtos fabricados 
artesanalmente com material reciclado;

-  roupas,  brinquedos, móveis, livros e  objetos 
que outras pessoas possam utilizar; 

 na porta de casa somente quando combinado com os 
catadores ou no dia em que passa o caminhão do lixo. Se tiver 
perdido o dia da coleta, guarde o lixo até a próxima data de coleta;

 Deposite o lixo, já separado, 
nas lixeiras identificadas pelas cores: amarelo (metal), azul 
(papel/papelão), verde (vidro), vermelho (plástico), preto (madeira) 
e marrom (resíduo orgânico).

Repense seus hábitos de consumo:

- Deixe o lixo

Crie o hábito de doar

-  Utilize as lixeiras da coleta seletiva.

 Cada cidadão deve contribuir para uma cidade limpa, não jogando lixo nas ruas, rios, lagoas e  terrenos baldios.
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Seja um cidadão pleno
Caso você veja ou saiba que alguém esteja 

prejudicando o meio ambiente, como jogar lixo em 
locais inadequados, não pense duas vezes: 

DENUNCIE

www.usinasaltopilao.com.br www.facebook.com/rioitajaipedenossaajuda 47 3353-6018

L I X O

COLOQUE NO SEU DEVIDO LUGAR

POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL DE SC

FATMA - CODAM - RIO DO SUL/SC

(47) 3526-3213 e 3526-3214

(47) 3521-0740 e 3525-3473

�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0


