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Práticas Ambientais para Condomínios e Escritórios

1. Apresentação Secovi/RS - Agademi
A história mostra que, desde os primórdios, a questão da
sustentabilidade vem sendo motivo de preocupação. Na segunda
metade do século XX o tema ganhou proporções e, desde então,
cresce exponencialmente. Talvez não tanto quanto os especialistas
desejassem, mas, de todo o modo, está na primeira linha dos grandes
temas mundiais.
O Secovi/RS-Agademi tem pautado suas atividades pela
observância do que o bom senso aconselha em práticas do meio
ambiente. Mais do que isso, tem procurado recomendar e difundir os
mandamentos da matéria. Em realidade, pela importância dela, nunca
é suficiente.
Percebida uma lacuna que envolve o trabalho em escritório e
condomínios, logrou-se obter do Instituto Sauver uma colaboração
muito importante, que está consubstanciada na presente publicação.
Não ambicionamos esgotar o tema, mas confiamos que possa
servir de base para ações que propiciem a melhoria do meio ambiente
e, com sorte, inspiração para novas ideias e medidas nesse auto
propósito.

Moacyr Schukster
Presidente
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2. Introdução
Estamos preparados para ter um mundo melhor, com menos poluição, consumo,
extinções e estresse?
Não basta separar o lixo para reciclagem, substituir por lâmpadas econômicas ou
fechar a torneira enquanto se escova os dentes para se afirmar que temos “consciência
ecológica”. É preciso refletir sobre o nosso comportamento diário e avaliar as nossas
relações com o meio ambiente urbano, no dia a dia, e nos momentos de lazer, seja na
serra, campo ou no litoral. Será que o nosso comportamento diário é o mesmo nos
momentos de lazer e de férias? Será que nestes momentos agimos com os mesmos
cuidados em relação ao consumo de energia, de água ou o descarte de lixo, por exemplo?
Igualmente não podemos esquecer que somos parte fundamental do processo de
degradação ambiental.
De acordo com a bióloga e socióloga Rita Mendonça (2006), os problemas
ambientais são resultado de uma crise de percepção do Homem. Para resolvê-los
devemos melhorar a compreensão sobre o meio que nos cerca e encontrar soluções,
modificando a nossa forma de pensar e agir, superando as dificuldades de aceitar
opiniões diferentes.
O ritmo de crescimento que foi imposto ao Planeta e aos recursos naturais a partir
do século XX está levando ao esgotamento e a perda da pegada ecológica, que mede
quanto cada pessoa no mundo consome em termos de recursos naturais.
É notório que os recursos naturais são finitos e que dependemos destes para a
sobrevivência humana, a conservação da diversidade biológica e o próprio crescimento
econômico. É fundamental, na prática do desenvolvimento sustentável, que a utilização
dos recursos naturais seja realizada com qualidade e não em quantidade e, por isso, a
gestão destes recursos e do desperdício é premente no país e no Planeta.
Contudo, algumas perguntas ainda devem ser respondidas, tais como: o que fazer
com a geração de tanto lixo? Como minimizar o consumo de energia e de recursos
naturais? Como economizar a água? Como auxiliar na sustentabilidade do Mundo?
Não possuímos conhecimento para resolver todos estes problemas e responder as
perguntas satisfatoriamente. Por isso, o objetivo deste manual é orientar na minimização
6

de impactos referentes ao consumo de água e energia elétrica, as formas corretas de
descartes de resíduos e com certeza auxiliar na sustentabilidade do nosso belo Planeta
Azul.
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O maior desafio deste século é aplicar uma idéia que parece
abstrata,“desenvolvimento sustentável” e torná-la uma realidade para todas as pessoas
do mundo.
Kofi Annan, Secretário Geral das Nações Unidas 1997-2006
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3. Regra dos Três “Rs”
O homem moderno desperdiça os recursos naturais e polui, mas não deseja pagar
pelo mau uso. No entanto, se não consumirmos de forma sustentável e inovarmos nas
tecnologias, o futuro poderá ser de pobreza, sede e fome.
Governos, empresas, universidades, ONGs (Organizações Não Governamentais), e
todos nós somos responsáveis pela sustentabilidade e pela economia dos recursos não
renováveis (como o petróleo). Devemos incentivar os familiares, amigos, colegas e
conhecidos a refletirem sobre o consumo em excesso, as formas mais atualizadas de uso,
reaproveitamento e reciclagem, além de procurar eletroeletrônicos mais econômicos e,
quando possível, o emprego de energias limpas, como a energia solar.
Para tanto, é necessário exercitar novas atitudes (fig. 1) e entender novas palavras
como:
REDUZIR – a quantidade de lixo é essencial. Reduzir é economizar, é diminuir! Não
devemos consumir alimentos, vestimentas sem qualquer finalidade ou necessidade.
Frutas, verduras e legumes, assim como alimentos industrializados, mesmo congelados,
estragam e tem prazos de validade. O armazenamento correto evita o desperdício, mas
exige bom senso e moderação. Tente evitar os supérfluos e comprar produtos revestidos
com muitas embalagens ou com invólucros não recicláveis como o isopor, pois todos
deverão ser descartados e, portanto, são resíduos.

REUTILIZAR - após reduzir o consumo, devemos procurar reusar os materiais e mesmo os
alimentos antes de descartá-los. Muitos alimentos podem se tornar pratos saborosos na
forma de bolinhos fritos ou assados, risotos, escondidinho de batata ou aipim, doces
como pudins, etc. Outros reusos são: a) utilizar a frente e o verso de papéis impressos;
b) reutilizar os potes plásticos de sorvete, as latas de bombons e vidros de compotas, café
solúvel e garrafas, que podem ser empregados para armazenar alimentos e doces ou
como artesanato para guardar lápis, flores ou outras peças; c) uso de jornal,em trabalhos
de papel machê.
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RECICLAR – diversos materiais e cada qual com distintas técnicas A reciclagem permite a
diminuição da exploração dos recursos naturais e, algumas vezes, torna-se um processo
mais barato do que a produção de um novo material a partir da matéria-prima bruta. As
latas de alumínio são um bom exemplo.

Fonte: Google image (bioany.blogspot.com)

Figura 1. Os símbolos da reciclagem podem representar as mudanças de atitude no dia a
dia de todas as pessoas.

Lembre-se:
Procure sempre utilizar produtos duráveis;
Durante o desjejum, almoço, janta e mesmo no lanche, coloque no seu prato
apenas o que realmente for comer, não desperdice;
Antes de substituir um móvel, mude de lugar ou reforme; no caso de
computadores, faça um upgrade antes de substituí-lo. Anualmente, mais de 20
milhões de toneladas de lixo eletrônico são descartados e a maioria não é reciclada.
Somente troque seu computador ou notebook quando for necessário ou estiver
estragado;
Doe as roupas e os objetos que não esteja mais usando ou necessitando; existem
muitas pessoas e instituições que poderão reformá-los ou reaproveitá-los.
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4. Resíduos, Reciclagem e Descartes
A palavra lixo – “lix” em latim, significa cinza, devido aos fornos e fogões à lenha;
sujeira, restos, ou ainda, coisas inúteis, velhas e sem valor. Tecnicamente são os resíduos
sólidos ou lixiviados representados por materiais descartados pelas atividades humanas.
Os resíduos acompanham o ser humano desde a sua origem e adquiriram maior
importância com o advento da revolução industrial, principalmente nas áreas urbanas. No
final do século XX, a humanidade passou a viver a “era dos descartáveis”, em que muitos
produtos – papéis, metais, plásticos, eletrodomésticos e equipamentos de informática são inutilizados e descartados em curto espaço de tempo. Em menos de 50 anos houve o
aumento

da

expansão

urbana,

a

diminuição

de

áreas

naturais

e

rurais

e,consequentemente, o aumento da poluição do ar, da água e do solo. Houve o
ressurgimento de doenças como a tuberculose e a dengue, e a contaminação por
agrotóxicos e metais pesados em alimentos e no ar. Durante este período os resíduos
aumentaram e, atualmente e nos próximos anos, a prioridade será encontrar soluções
para o correto destino dos resíduos no Planeta.
Em termos de sustentabilidade, a relação entre a quantidade de resíduos
produzidos e os coletados é de extrema relevância, porque fornece indicadores que
podem estar associados à saúde pública e à proteção do meio ambiente. Os resíduos não
coletados ou dispostos em locais inadequados favorecem o desenvolvimento de vetores
de doenças, a contaminação do solo e dos mananciais de água.

4.1. O que são resíduos recicláveis?
As áreas urbanas geram uma grande quantidade de resíduos sólidos.
Consequentemente originam materiais descartáveis e poluentes em excesso que
acarretam agressões diversas ao meio ambiente. Os resíduos descartáveis são aqueles
que agregam valor de mercado e interesse econômico porque sua transformação
industrial é viável (tabela I). Embora existam tentativas de atribuir valor econômico aos
resíduos, esse tipo de ação nem sempre conduz, necessariamente, a mudança de estilos
de vida e na redução do consumo (Zaneti 2003). As fraldas descartáveis, por exemplo, são
recicláveis nos Estados Unidos (www.knowaste.com), mas no Brasil esta tecnologia ainda
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não está disponível, logo não reciclamos este material. Tal fato demonstra que a
reciclagem depende da tecnologia disponível em cada país, e que não existe uma única
solução disponível para todos os casos. No Brasil, já existem fraldas 100% biodegradáveis.
Na verdade a fralda é feita de tecido, semelhante as roupas esportivas, arejado e
respirável do tipo climacool e dentro dela é colocado um refil, a exemplo dos
absorventes. A fralda é lavável e o refil se desintegra na natureza em no máximo 1 ano.
Igualmente, os programas de coleta seletiva devem ser coerentes com a realidade local,
social, ambiental e econômica.
Tabela I. Diferentes materiais metálicos que são recicláveis ou não, na qual o seu
reaproveitamento se traduz em economia na indústria e na minimização de impactos
ambientais.
RECICLÁVEL
Alumínio
Tampas
Material em ferro
Latas de aço e alumínio
Cobre

NÃO RECICLÁVEL
Clips
Grampos
Esponjas de aço
Latas de tinta em geral
Pilhas

Fonte: adaptado de: http://www.naturallimp.com.br

Algumas soluções podem ser constatadas para o descarte adequado de resíduos
quando se emprega a reciclagem. É estimado que cada pessoa possa produzir
diariamente entre 800 g a 1 Kg de resíduos sólidos em cidades de médio e grande porte,
que devem ser recolhidos, transportados, tratados e destinados a um lugar especial
(Zaneti 2003).
Em 2010, o Brasil gerou 60 milhões de toneladas de resíduos, que de acordo com a
Política Nacional de Resíduos Sólidos necessitam ser reaproveitadas e recicladas (Mazui
2011). E como já dizia Lavoisier “Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se
transforma.” Precisamos realmente colocar em prática este ditado!
Segundo o Compromisso Empresarial para a Reciclagem – CEMPRE dos 5.564
municípios brasileiros, em 2010, apenas 443têm programas de coleta seletiva, ou seja,
somente 8% do total, concentrados nas regiões sudeste e sul (Cempre 2011a), devido à
mobilização das comunidades (fig. 2). Destes, 78% possuem coleta seletiva porta em
porta e, em 44%, há postos de entrega voluntária cuja população participa
espontaneamente. Apenas para as latas de alumínio, o país reciclou em 2009
12

aproximadamente 98,2% da sua produção nacional, enquanto a recuperação no Japão foi
de 93,4%, na Argentina 92% e nos Estados Unidos 57,4% (Cempre 2011b).

Fonte: http://www.cempre.org.br/ciclosoft_2010.php

Figura 2. Dados percentuais dos 443 municípios brasileiros, por região, relativas à coleta
seletiva no ano de 2010.

Frequentemente são empregadas as seguintes denominações para a separação
dos resíduos nas coletas seletiva (fig. 3) e convencional (fig. 4):
Coleta Seletiva e Descartes Especiais
a) Lixo seco: plásticos, metais, vidros, madeiras, porcelanas e cerâmicas, isopor,
cortiças e parafinas, materiais em couro, tecidos naturais ou sintéticos, outros;
b) Lixo especial: baterias, pilhas, lâmpadas, material eletrônico, entulhos de
obras;
c) Lixo com descarte especial: seringas, agulhas descartáveis, material de
laboratório, biológico e de saúde, lodo químico e com metais pesados,
material com radioisótopos, etc.
Coleta Convencional
a) Lixo molhado: restos de alimentos, cascas e bagaços de frutas, verduras e
legumes, alimentos estragados;
b) Lixo orgânico: inclui também alimentos (cozidos, crus, estragados, borra de
café, restos de farinhas), matéria vegetal (folhas, flores, galhos, raízes),
matéria animal (pelos, cabelos, unhas, animais mortos, fezes de animais, papel
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higiênico usado), poeira obtida pela varrição (interior de residências e
escritórios, quintal, calçadas), fezes de cupim;
Salienta-se que para óleos de frituras já há descarte especial e que será
comentado posteriormente.

Fonte: http://www.cempre.org.br/ciclosoft_2010.php

Figura 3. Percentual de materiais que compõem a coleta seletiva.

Figura 4. Resíduos orgânicos aguardando a coleta convencional na frente de condomínio,
Porto Alegre, RS.

14

Estas categorias, por sua vez, podem ser aplicadas em outras classes de lixo como
doméstico, comercial, público, especiais, industriais, de serviços de saúde e radioativos,
conforme se observa na tabela II.
Mesmo no século XXI, ainda é um desafio gerenciar de forma sustentável os
resíduos, seja reciclando, reutilizando ou reduzindo. Além dos benefícios ambientais
promovidos pela reciclagem, esta técnica gera empregos, renda e subsidia estratégias que
conscientizam a população a usar de forma eficiente os recursos (fig. 5).

Fonte: Google Images

Figura 5. O consumo consciente impede os desperdícios e permite a economia
energética.

Tabela II. Classificação dos resíduos sólidos gerados em áreas urbanas e rurais.
Resíduos Sólidos

Tipos

Domiciliares

Matéria orgânica, plásticos, latas, vidros, papéis

Comerciais

Matéria orgânica, papéis clorados, papelão, plásticos diversos,
cartuchos de impressoras, toner

Públicos

Limpeza pública, areia, papéis, latas, vidros, matéria orgânica
(folhagens, podas, raízes, restos de alimentos)

Especiais

Resíduos industriais que necessitam de tratamento, manipulação,
transporte especial como: baterias, pilhas, embalagens de
inseticidas e herbicidas, combustíveis, entulhos da construção civil
e produtos tóxicos

Industriais

Lodos de cromo, níquel, componentes eletrônicos, restos de
madeira

Serviços de Saúde (hospitais,

Resíduos sépticos, curativos, medicamentos, agulhas e seringas,

laboratórios) – RSS

restos de pele e órgãos, que em contato com meio contaminam
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com patógenos e/ou vetores de doenças e devem ser destinados
corretamente
Radioativos

Produtos resultantes de combustível nuclear como o urânio, que
em elevada quantidade são perigosos a saúde humana e animal e
ao meio ambiente (ar, água, solo, alimentos)

Fonte: baseado em Fadini & Fadini (2001)

De acordo com Pinto (1997), a boa gestão de resíduos para os entulhos de obras
da construção civil e para a coleta domiciliar, permite melhorias na limpeza urbana.
Priorizações normativas, educacionais, operacionais, financeiras e de planejamento
baseadas em critérios sanitários, ambientais e econômicos para a coleta, o tratamento e a
disposição dos resíduos a nível municipal são essenciais tanto em áreas urbanas como
rurais. Tais procedimentos asseguram a qualidade ambiental, o bem-estar à população, às
condições de saúde e de higiene e a economia de recursos públicos.
O descarte incorreto traz impactos ao meio ambiente. A tabela III mostra que
determinados resíduos apresentam distintos períodos para atingir a degradação. Esse
conhecimento, em geral, sensibiliza as pessoas a repensarem a sua responsabilidade
individual com relação aos resíduos e ao seu uso.

Tabela III. Resíduos diversos e o tempo de degradação em meses e anos.
Material
Aço
Alumínio
Cerâmica
Chicletes
Cordas de nylon
Embalagens Longa Vida
Embalagens PET
Esponjas
Filtros de cigarros
Isopor
Louças
Luvas de borracha
Metais (componentes de equipamentos)
Papel e papelão
Plásticos (embalagens, equipamentos)
Pneus
Sacos e sacolas plásticas
Vidros

Tempo de Degradação
Superior a 100 anos
200 a 500 anos
Indeterminado
5 anos
30 anos
Aproximadamente 100 anos (alumínio)
Superior a 100 anos
Indeterminado
Aproximadamente 5 anos
Indeterminado
Indeterminado
Indeterminado
Aproximadamente 450 anos
Aproximadamente 6 meses
Até 450 anos
Indeterminado
Superior a 100 anos
Indeterminado

Fonte: adaptado de Dionysio & Dionysio 2010
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4.2. Descartes
Segundo Cardoso (2010), em média, 65% dos resíduos sólidos de bota-foras é de
origem mineral, 13% de madeira, 8% plástico e 14% constituído de outros materiais.
O reaproveitamento de embalagens convencionais e àquelas com resíduos de
óleos lubrificantes e de inseticidas, necessitam de descontaminação e de tecnologias
especiais de reciclagem. A logística reversa para resíduos e embalagens de óleos
lubrificantes ainda depende de regulamentação nacional, mas esse mecanismo
reaproveita os materiais e minimiza a importação de petróleo e o impacto ambiental
(Mazui 2011). Entre 2002 e 2005, o Brasil reciclava de forma controlada 20% das
embalagens de plástico (PEAD – Polietileno de Ata Densidade) comercializados (Agrobyte
2011). De acordo com o Programa Jogue Limpo, o Brasil recolheu em 2010, 23 milhões de
toneladas de embalagens e o Rio Grande do Sul 12 milhões, demonstrando que o esforço
vale a pena.
Especificamente para embalagens de produtos fitossanitários, inseticidas
domésticos, agrotóxicos, medicamentos e outros, o descarte deve ser diferenciado. O
Brasil é atualmente o segundo maior mercado do mundo para produtos fitossanitários,
superado somente pelos Estados Unidos. Quase toda a agricultura economicamente
significativa no Brasil emprega o uso intensivo de agrotóxicos, uma vez que a agricultura
orgânica ainda é pouco expressiva (Souza & Favaro 2007).
Segundo Souza & Favaro (2007) as embalagens de vidro são facilmente recicladas,
desde que de forma controlada, mas não devem ser reaproveitadas para o
armazenamento de alimentos ou medicamentos. As embalagens de vidro devem ser
tríplice lavada (como nas embalagens plásticas) e triturada em Centrais de Recebimento
antes de serem transportadas para as indústrias de vidros. Na indústria são derretidas a
1.300°C, temperatura suficiente para degradar as moléculas dos princípios ativos e
solventes das formulações de inseticidas e herbicidas.
No mercado existem doze importantes produtos derivados de diversos materiais
que passam pelo processo de reciclagem: 1. Conduíte corrugado, 2. Corda de PEAD
MONO, 3. Corda de PET, 4. Vergalhões de aço, 5. Madeira plástica, 6. Embalagens para
óleos lubrificantes, 7. Dutos corrugados, 8. Luvas para emenda, 9. Economizadores de
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concreto, 10. Barricas de papelão, 11. Sacos plásticos para lixo hospitalar, 12. Tampas
para embalagens de inseticidas e herbicidas (INPEV nº. 2,1 2004) (Souza & Favaro 2007).
O conduíte é 100% reciclado e o primeiro produto a ser produzido a partir do
reaproveitamento de embalagens vazias de agrotóxicos. A madeira plástica é resultante
de um processo industrial que agrega matérias-primas naturais (p. ex., serragem e juta),
ou recicláveis (polímeros plásticos como PEAD- polietileno de alta densidade, PEBDpolietileno de baixa densidade e PP- polipropileno), além de resíduos minerais e
industriais como gesso, fibra de vidro, borrachas e silicones. Podem, também, ser
adicionados proteção para raios ultravioletas, oxidação e produtos anti-chama. As peças
são semelhantes à madeira natural, e 100% recicladas (Ecowoodrio 2012). A madeira
plástica vem sendo utilizada em mourões de cerca, deck de piscinas, pisos, cachepots,
paredes vivas, bancos e batentes de portas, substituindo integralmente a madeira
natural. A construção civil, atualmente, emprega o economizador de concreto que
substituiu o isopor no enchimento de lajes. Esta técnica proporciona uma economia de
30% de concreto e 50% de aço e oferece estruturas mais leves. O único produto que
retorna ao seu uso original depois de reciclado é a tampa das embalagens (Souza &
Favaro 2007).

5. Água: um recurso natural que poderá
faltar
A Organização das Nações Unidas (ONU) estima que, nos próximos 25 anos, dois
em cada três habitantes do planeta poderão enfrentar problemas no abastecimento de
água potável, devido ao crescimento populacional, uso ineficiente, poluição, desperdício
na distribuição e superexploração das reservas subterrâneas (WWF 2010). Canadá,
Islândia e Brasil são os países mais favorecidos em relação a reservas de água potável e,
também, os que mais desperdiçam.
A “crise da água” está relacionada à escassez física, quando: a) os recursos hídricos
dos países ou continentes não atendem a demanda da população, como vem ocorrendo
em Israel, Emirados Árabes ou Bahamas; b) há dificuldades econômicas ou não há bom
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senso por parte dos governos em melhorar e utilizar as tecnologias existentes para
fornecer a água, como é o caso da região Nordeste do Brasil e os países da África; c) há
desperdício e excesso de consumo como na Austrália, Europa Ocidental, Estados Unidos
e, mesmo, no Brasil (Souza 2010).
De acordo com José Galizia Tundisi (2003), a situação hídrica no Brasil apresenta
problemas de qualidade e quantidade, pois os sistemas de águas continentais (de
superfície e aquíferos subterrâneos) estão passando por pressões permanentes devido
aos múltiplos usos e aos impactos como a poluição e a exploração excessiva (energética e
agropecuária). Segundo o autor é necessário repensar a gestão da água, pois é um
recurso finito.
Jared Diamond informa que o uso da água e as mudanças climáticas podem trazer
impactos significativos para o Planeta, no sentido de levar as populações mundiais a
passarem por sérias restrições (Souza 2010). De acordo com Diamond “o problema foi
diagnosticado, as soluções são conhecidas, mas não há consenso para implementá-las.”
Salienta-se que, no planeta, 97,6% é água salgada (mares e oceanos) e apenas
2,4% é doce, representada pelos rios, banhados, lagos e lagoas (0,04%), calotas polares
e geleiras (79%) e pelo lençol freático (21%) (Ambiente Brasil 2008). Esta visão
desmistifica a noção de que a água tratada, consumida nas residências e no trabalho, é o
bem natural mais abundante da Natureza e que é plenamente renovável (fig. 6).

Fonte: Google Images

Figura 6. A água como um recurso finito.

A poluição das águas está comprometendo o ecossistema e o consumo humano.
Dados da Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Presidência da República
demonstraram que o Brasil, apenas em 1999, desperdiçou 38% da oferta total de água
em tubulações envelhecidas ou desviada por ligações clandestinas. De acordo com
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Vieira (2010) é imprescindível detectar e solucionar problemas de vazamentos,
infiltrações e insuficiência de impermeabilidade em áreas de uso comum e unidades
individuais em condomínios residenciais e comerciais. Em áreas residenciais os casos
mais comuns para vazamentos e infiltrações são as caixas de gordura e os ralos de
sanitários. Igualmente, quando as caixas são de metal (cobre) deve-se atentar ao tempo
útil (em torno de 20 anos), quando iniciam os problemas com infiltrações e vazamentos.
Conforme Souto (2009) os condomínios devem utilizar equipamentos
economizadores como torneiras com arejadores, válvulas de descarga que gastam
menos, reuso da água para lavar as mãos e o aproveitamento da água da chuva.
Contudo, a implantação desses sistemas é muitas vezes dispendiosa e não se adequa a
realidade dos condomínios.

6. Energia: em busca do consumo
consciente
Ainda existe no contexto socioeconômico de diversos países entre eles o Brasil,
um forte vínculo entre o consumo de energia e o desenvolvimento, pois até a década de
70 do século XX se associava o gasto de energia ao crescimento econômico (Cohen 2002).
Conforme o PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) para existir
desenvolvimento humano é necessário que as pessoas tenham acesso à educação, saúde
e ao lazer (Cohen 2002).
Quando se observa esse conceito em termos de cidades é fundamental considerar
o transporte para deslocar as pessoas até o trabalho, escola, lazer, hospitais, as matériasprimas e as manufaturadas empregadas na utilização de produtos que podem ser bens
duráveis ou não, além de água, alimentos, resíduos. Desta forma, o consumo de energia
(elétrica, combustíveis, biogás, outras) para os domicílios, veículos e para a indústria e
comércio aumenta continuamente da menor para a maior classe de renda, ou seja, quem
tem uma renda menor gasta menos e vice-versa (Cohen 2002).
A dependência de fontes não renováveis de energia como o petróleo, o carvão
mineral e o urânio, por exemplo, está sendo considerada insustentável. Mesmo com a
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descoberta de novas reservas, a sua utilização é desaconselhável devido ao impacto
ambiental, bem como pelo ônus econômico. O protocolo de Kyoto é um tratado
internacional discutido em 1997, no qual os países que assinaram o documento se
propuseram a partir de 1999 a reduzir em pelo menos 5,2% a emissão de gases do efeito
estufa (IBGE 2010).
Desde 2009, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE) está desenvolvendo estratégias de crescimento sustentável com a finalidade de
identificar quais fontes de crescimento impõem menos impacto ao meio ambiente (WWF
2010). Entre as mudanças constatadas pela WWF (2010), há a tendência para o emprego
de tecnologias antipoluentes nas indústrias sustentáveis e padrões de minimização de
consumo energético, bem como a educação e a motivação para que as pessoas
modifiquem seus estilos de vida tornando o planeta saudável.
Pequenas mudanças nos hábitos diários e no uso dos aparelhos eletrodomésticos
podem reduzir, por exemplo, a conta de luz no final do mês (fig. 7). A importância de
controlar o consumo está não apenas em economizar dinheiro, mas em evitar o
desperdício (Moraes 2011).
Diversas reuniões internacionais foram realizadas no século passado como a Rio
92, e originaram documentos como a Agenda 21, Protocolo de Kyoto e outras, a fim de
minimizar os impactos ambientais, entender as mudanças climáticas e incentivar
realmente o emprego de energias limpas.

Fonte: Biovia - Google Images.

Figura 7. A economia de energia garante parte da sustentabilidade do Planeta.

Em 2005, durante o encontro Cimeira de Gleneagles (Escócia), que congregou os
países que compõem o G8 (EUA, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Canadá e
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Russia), realizado pela Agência Internacional de Energia (AIE 2005), e entre os quais o
Brasil estava representado, discutiram-se os desafios de aplicar o desenvolvimento
sustentável, através de um plano de ação com políticas e estratégias orientadas para
minimização de consumo e de emissões de CO2, e o emprego de energias alternativas. Na
ocasião foram identificados os investimentos prioritários a nível mundial, regional e
nacional e que deverá ser avaliado em uma próxima reunião em 2015.
Hoje, a matriz energética brasileira, seja renovável (hídrica, solar, eólica ou de
biomassa), ou não renovável (petróleo, carvão, gás natural ou material radioativo) é
ampla, contudo ineficiente (Tolmasquim et al. 2007). Logo, compete a nós, população,
empresas, escolas, indústria, governo e ONGs tornarmos eficiente essa matriz utilizando
com critério a nossa matriz energética.

7. Legislação Federal e Estadual
7.1. Resíduos sólidos
LEI FEDERAL 7.802, de 11 de julho de 1989: regulamenta os agrotóxicos desde a pesquisa
e fabricação até sua comercialização, aplicação, controle, fiscalização e destino das
embalagens. Impõe a obrigatoriedade do receituário agronômico para venda de
agrotóxicos e inseticidas e herbicidas ao consumidor.
LEI FEDERAL 12.305/10, de 02 de agosto de 2010: institui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e dá outras providências.
RESOLUÇÃO CONAMA N.º 257, de 30 de junho de 1999: regulamenta o descarte de pilhas
e baterias usadas.
RESOLUÇÃO CONAMA N.º 283, de 12 de julho de 2001: dispõe sobre o tratamento e a
destinação final dos resíduos dos serviços de saúde.
RESOLUÇÃO CONAMA N.º 307, de 05 de outubro de 2002: estabelece diretrizes, critérios
e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.
RESOLUÇÃO CONAMA Nº 416, de 30 de setembro de 2009: dispõe sobre a prevenção à
degradação ambiental causada por pneus inservíveis e sua destinação ambientalmente
adequada, e dá outras providências.
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LEI ESTADUAL N.º 9.493, de 07 de janeiro de 1992: considera, no estado do Rio Grande do
Sul, a coleta seletiva e a reciclagem do lixo como atividades ecológicas, de relevância
social e de interesse público.
LEI ESTADUAL N.º 10.099, de 07 de fevereiro de 1994: dispõe sobre os resíduos sólidos
provenientes de serviços de saúde e dá outras providências.
LEI ESTADUAL N.º 11.019, de 23 de setembro de 1997: dispõe sobre o descarte e
destinação final de pilhas que contenham mercúrio metálico, lâmpadas fluorescentes,
baterias de telefone celular e demais artefatos que contenham metais pesados no Estado
do Rio Grande do Sul (Alterada pela Lei 11.187, de 7 de julho de 1998).
LEI ESTADUAL Nº 13.306, de 02 de dezembro de 2009: introduz a modificação na Lei nº
11.019, de 23 de setembro de 1997, que dispõe sobre o descarte e destinação final de
pilhas que contenham mercúrio metálico, lâmpadas fluorescentes, baterias de telefone
celular e demais artefatos que contenham metais pesados no Estado do Rio Grande do
Sul.
RESOLUÇÃO CONAMA nº 401/2008: estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e
mercúrio e, os critérios e padrões para o gerenciamento ambientalmente adequado de
pilhas e baterias portáteis, das baterias chumbo-ácido, automotivas e industriais e de
pilhas e baterias dos sistemas eletroquímicos níquel-cádmio e óxido de mercúrio.

7.2. Água
LEI FEDERAL 9.433, de 08.01.1997(Lei das águas): instituiu a Política Nacional de
Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.
DECRETO FEDERAL 24.643, de 10.07.1934 (Código de águas): assegura o uso gratuito
de nascentes de água para as primeiras necessidades da vida e impede a sua derivação
para aplicação na agricultura, indústria e higiene sem a existência da concessão e da
autorização nos outros casos.
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8. Certificadores de energia e de gás em
eletrodomésticos e equipamentos
eletrônicos
8.1. Energy Star é um programa voluntário de certificação da Agência de Proteção
Ambiental e do Departamento de Energia dos Estados Unidos criado na década de 1990
do século XX para identificar e promover produtos energeticamente eficientes na redução
das emissões dos gases do efeito estufa (fig. 8). Este programa foi adotado por outros
países como Austrália, Canadá, Japão, Nova Zelândia, Taiwan, União Européia e Brasil e,
frequentemente, está associado a equipamentos eletrônicos e de informática.

Fonte:http://www.energystar.gov

Figura 8. Selo de certificação de produtos energeticamente eficientes.

8.2. Selo Procel (Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica) (fig. 9) foi
desenvolvido mediante mútuo consenso entre a ELETROBRÁS, através do PROCEL que é o
programa que credencia e indica os equipamentos eletroeletrônicos e do INMETRO, e
instituído em 1993, com o intuito de atestar o desempenho de produtos e equipamentos
energeticamente eficientes na área de iluminação e consumo de energia. Na etiqueta as
letras de A até E (fig. 10) encontradas em geladeiras, freezer, máquinas de lavar e secar,
máquinas de lavar louça, condicionadores de ar e outros, mostram o nível de eficiência na
redução de consumo energético, no qual quanto mais próximo de A menor o consumo.
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Fonte: http://www.eletrobras.gov.br/procel

Figura 9. Selo PROCEL encontrado em equipamentos eletroeletrônicos.

Fonte:http://www.eletrobras.gov.br/procel

Figura 10. Etiqueta que mostra o índice de eficiência no consumo de energia. Quanto
mais próximo de A menor o gasto de energia.

8.3. Selo CONPET de Eficiência Energética entrou em vigor em agosto de 2005, e é
destinado aos equipamentos domésticos de consumo de gás. O selo auxilia o consumidor
na escolha de equipamentos que alcançam os menores índices de consumo de
combustível (fig. 11). A etiqueta do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) apresenta a
classificação e a eficiência energética do equipamento, além da marca, modelo, valor do
consumo (gás), rendimento energético (%) e especificações técnicas pertinentes (fig. 12).
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Fonte: http://www.conpet.gov.br

Figura 11. Selo Conpet para equipamentos de consumo a gás.

Fonte: http://www.conpet.gov.br

Figura 12. Etiqueta do Programa Brasileiro de Etiquetagem para produtos que utilizam
energia a gás.

9. Atitudes para auxiliar os condomínios
residenciais e comerciais a tornarem-se
sustentáveis
O principal benefício de um condomínio sustentável é a economia feita em termos
de consumo de energia e água. Outras facilidades são a redução de problemas que
possam agredir o meio ambiente e adotar políticas de conforto acústico e térmico,
implantar bicicletário, iluminação interna e externa adequada, que leve bem-estar aos
condôminos. No entanto, a construção de prédios sustentáveis ou verdes ainda tem um
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alto custo inicial. Desta forma, para tornar sustentável um condomínio, uma residência ou
um escritório convencional é alterar pequenas rotinas e mudar algumas atitudes.
A seguir seguem algumas dicas que favoreceram na minimização de custos com
energia e redução de descartes, melhorando o seu dia a dia e diminuindo a sua pegada
ecológica (fig. 13).

Fonte: Instituto Sauver

Figura 13. Pegada Ecológica. Quanto você consome?

9.1. Resíduos em condomínios e escritórios
9.1.1. Área de descarte de resíduos

A sustentabilidade é um conceito sistêmico, vinculado às questões econômicas,
sociais, culturais e ambientais, de acordo com o Relatório de Brundtland de 1987
(mudanças climáticas 2011). Conforme o documento, para um condomínio ser
sustentável é necessário apresentar:a) uma relação harmônica com o seu entorno;
b) sistemas de energia eficientes e menos poluentes;c) sistemas de coleta e tratamento
de água e esgoto; d) sistemas para a redução da geração de resíduos e o seu reuso;
e) qualidade do ar interno e conforto ambiental; f) escolha integrada dos processos e de
materiais de construção; g) uma avaliação de desempenho pós-obra.
Nos condomínios, os síndicos devem propor aos condôminos e funcionários que
separem o lixo seco em vidros, papéis, metais e plásticos a fim de que o mesmo possa
ser comercializado ou entregue na coleta seletiva, e evitar que os mesmos sejam
encaminhados ao aterro sanitário. É recomendável que os condomínios tenham áreas
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distintas para o descarte de lixo seco e orgânico/molhado, e que os moradores
respeitem os dias de coleta seletiva e convencional, pois também estarão evitando a
atração de pragas e o odor desagradável. Além disso, os funcionários responsáveis pela
limpeza devem higienizar o local com produtos biodegradáveis periodicamente e
reduzir o consumo de água.

9.1.2. Coletores nas áreas públicas e de trânsito dos moradores

O emprego de coletores individuais ou coletivos nos prédios é opcional, mas
facilita a limpeza das áreas externas. Os coletores individuais e coletivos podem estar
tanto na área interna e externa, podem ser constituídos de metal ou plástico, porém não
podem estar em áreas consideradas críticas: muito próximos a entrada e saída de
veículos, locais onde seja necessária a manobra dos veículos nas áreas internas, ou que
possam atrapalhar as pessoas e bombeiros, por exemplo, em caso de emergência de
incêndio. Inclusive pequenos coletores individuais (fig. 14) podem ser posicionados a cada
30 metros na área externa do condomínio. Esse procedimento evita que os transeuntes e
mesmo os condôminos coloquem os resíduos na calçada como fezes de cães, palitos de
picolés, papéis de bala, chicletes, outros.

Figura 14. O coletor individual evita a sujeira na calçada.
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Os coletores individuais mais comuns nas áreas públicas são de plásticos colorido
e favorecem a coleta multiseletiva, isto é, na qual se separam vários resíduos (fig. 15). A
cor azul é para descarte de papel e papelão. O vermelho é para coleta de plásticos. O
coletor verde é para vidros diversos e o amarelo é para descarte de metais. Os coletores
multiseletivos são recomendados pelo CONAMA (Conselho Nacional de Meio Ambiente)
para

condomínios

e

frequentemente

para

locais

públicos,

praças,

parques,

supermercados. No entanto, também, podem ser metálicos, pintados anti-ferrugem e
disponibilizados na calçada na frente da construção.

Fonte: Google Images

Figura 15. Multicoletores seletivos coloridos para metais, vidro, plásticos, papel e
papelão. Nestes coletores não há coleta de material orgânico.
Para o descarte de resíduos orgânicos perigosos, madeira e de serviços de saúde,
são indicados coletores nas cores laranja ou marrom, preto e branco, respectivamente.
No entanto, além destas cores, os coletores devem estar identificados corretamente com
os nomes para evitar confusões. Em geral, coletores ou sacos plásticos para resíduos da
saúde são brancos (fig. 16).

Fonte: Google images

Figura 16. Coletores especiais devem estar corretamente identificados e posicionados de
modo a não causar acidentes ou impedir o fluxo de passagem de pessoas ou veículos em
áreas públicas ou no interior de indústrias, hospitais, laboratórios, ambulatórios. No caso
de resíduos da saúde é importante priorizar lixeiras, papões e sacos brancos.
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Caso o condomínio necessite de coletores para a reciclagem procure em lojas de
ferragens ou em sites apropriados da internet.
Lembre-se: o controle do horário da coleta é uma obrigação do síndico e do
zelador do condomínio. A coleta é frequentemente realizada no mesmo horário, e em
dias certos (em geral, três vezes na semana para o lixo orgânico e duas vezes, para a
coleta seletiva), portanto não há razões para colocar o lixo na rua antes do horário da
coleta.
Igualmente, com o novo padrão de coleta através de containeres (fig. 17) que está
sendo realizado em alguns municípios do Rio Grande do Sul, como Caxias do Sul e Porto
Alegre, não existem mais pretextos para os resíduos ficarem fora das lixeiras.

Figura 17. Presença de container em uma rua do município de Porto Alegre.

No caso de escritórios, cada setor deve ter uma lixeira para resíduos secos (papel,
caneta, lascas de lápis, outros) (fig. 18), e um local estipulado pela gerência para os
resíduos orgânicos como saches de chás, restos de alimentos, borra de café, etc. Não se
deve utilizar a mesa de trabalho como área de alimentação, pois farelos e dedos sujos no
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computador e em documentos podem acarretar em prejuízos ao serviço que está sendo
realizado.

Figura 18. Lixeiras em escritório: somente papéis, lascas de lápis, plásticos e resíduos não
orgânicos.

9.1.3. Compostagem

A compostagem é uma técnica milenar, praticada pelos chineses há mais de cinco
mil anos e semelhante ao processo feito por microorganismos decompositores. Nele cada
resíduo de origem animal ou vegetal é reaproveitado pelo ecossistema como fonte de
nutrientes para as plantas. Muito empregada em propriedades rurais e em centrais de
reciclagem de resíduos, é a estratégia para transformar os resíduos orgânicos em adubos
essenciais (Fundação Gaia 2011). Atualmente, muitos condomínios têm disponibilizado a
horta comunitária para os moradores e, a técnica de compostagem é empregada como
adubo para as ervas medicinais e verduras plantadas neste espaço.
Entre os diversos modelos de composteiras existentes para os condomínios e
residências, estão os engradados de PVC (Policloreto de Polivinila), como as caixas
plásticas usadas em supermercados para o transporte das compras. Com dois ou três
engradados você pode montar um sistema de compostagem eficiente, que ocupa pouco
espaço. As composteiras domésticas sempre têm uma quantidade de material pronto,
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uma parcela de material em processo de decomposição e uma porção diária de lixo
orgânico ainda fresco. Estas composteiras podem ser disponibilizadas na área externa dos
prédios e o adubo utilizado nos jardins e áreas verdes do prédio.

9.2.Como e porque economizar a água
9.2.1. Uso de Poços Artesianos

a) Antes de perfurar poços no terreno de sua residência, condomínio ou empresa
consulte, sempre, o departamento municipal de águas e esgotos de sua cidade ou o
departamento de recursos hídricos, da Secretaria Estadual do Meio Ambiente/RS;
b) Poços abertos indiscriminadamente gastam as fontes naturais de água e podem trazer
riscos à saúde humana e animal devido à contaminação (coliformes fecais, poluição,
metais pesados, inseticidas e herbicidas, outros) ou pela qualidade insatisfatória para seu
consumo (IBGE 2010);
c) Poços abertos sem autorização do poder público são crime contra o meio ambiente e a
saúde, e passíveis de penalidades previstas na legislação, bem como o seu fechamento
imediato.
9.2.2. Sanitários

a) A torneira aberta por 1 minuto gasta aproximadamente 15 litros de água. Ao escovar
os dentes ou fazer a barba feche a torneira e use a água apenas para o enxaguamento
bucal e para limpeza do aparelho de barbear. Priorize o uso de um copo no banheiro para
o enxágue bucal, que consome somente200 ml;
b) O simples ato de lavarmos as mãos consome de 3 a 5 litros de água por minuto;
c) As válvulas de descarga antigas podem consumir entre 10 e 16 litros; as válvulas mais
modernas liberam somente 6 litros de água por descarga, portanto, recomenda-se a
substituição das antigas;
d) Nunca use o vaso sanitário como lixeira (ponta de cigarros, cabelo e pelos, remédios,
absorventes higiênicos, etc) e mantenha a válvula de descarga sempre regulada.
9.2.3. Banho

Não tome banhos demorados. A cada 1 minuto de chuveiro ligado se consome50
litros de água.
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9.2.4. Cozinha

a) Antes de lavar a louça retire os restos de comida e despeje-os no lixo orgânico. Após,
derrame um pouco de água na louça para amolecer a gordura e facilitar a limpeza;
b) Use detergente biodegradável, ensaboe toda a louça e enxágue em uma única vez;
c) Caso utilize máquina de lavar louça, primeiro retire os resíduos, despeje-os no lixo
orgânico, e coloque toda a louça na máquina. Lave apenas após o jantar, ou quando
estiver cheia. Você estará economizando mais água do que lavando aos poucos, em
média 20 litros.
9.2.5. Lavanderia

a)Acumule as roupas e lave tudo em uma única vez, pois esse procedimento economiza
água e energia elétrica;
b) Quando for trocar a máquina de lavar, prefira máquinas de carregamento frontal que
gastam menos água e energia;
c) Se utilizar o tanque e deixe as roupas de molho e use a mesma água para esfregar e
ensaboar. Em geral, se consome de 20 a 25 litros de água cada vez que a máquina ou
tanquinho é utilizado.
9.2.6. Áreas externas (quintal, jardim, calçada)

a)Use a vassoura para varrer a calçada e nunca utilize água/mangueira para essa
finalidade;
b) Caso seja necessário, limpe os terraços, pátios e calçadas reutilizando a água da
máquina de lavar roupa ou a água cinza;
c) Se precisar usar a mangueira, compre um esguicho (tipo bico), pois o fluxo de água é
interrompido sempre que você não estiver utilizando a mangueira;
d) Os condomínios podem utilizar o sistema de calhas e cisternas para armazenamento da
chuva para limpar calçadas e molhar os jardins;
e) Ao lavar o automóvel na área externa, use o balde, pois a lavagem com a mangueira
consome cerca de 100 litros de água por minuto.
9.2.7. Vazamentos

a)Evite o “pinga-pinga”. Troque o “courinho” de torneiras que estejam gotejando;
b) Nos vasos sanitários, jogue cinzas, se houver movimentação é porque há vazamento.
Neste caso, tome as providências corretas.
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9.2.8. Esgotos

a)Não jogue absorventes, fraldas descartáveis, pontas de cigarro, preservativos, papel
toalha, sacos plásticos e assemelhados, no vaso sanitário;
b) Não coloque pó de café, restos de comida, cascas de fruta, legumes, óleo e qualquer
outro tipo de detrito na pia de cozinha;
c) Não deixe sacolas plásticas com lixo próximas às “bocas de lobos” e passagens de
escoamento pluvial, uma vez que estes itens, juntamente com folhagens, garrafas
plásticas e latas favorecem o entupimento de bueiros e os alagamentos nas cidades nos
períodos de maior pluviosidade (fig. 19)

Figura 19. Restos de folha e plásticos presentes no bueiro e no escoamento pluvial
plásticos, tecidos e papel em ruas de Porto Alegre, RS.

9.2.9. Vazamentos e esgotos em vias públicas

a) Os problemas de vazamentos de água em calçadas e avenidas, rompimento de
hidrantes e os escoamentos de esgotos a céu aberto devem ser solucionados pela equipe
de fiscalização de vias publicas e vigilância de água das prefeituras municipais;
b) Caso você observe vazamentos de água em tubulações quebradas ou de hidrantes na
sua rua ou bairro, solicite o conserto ao serviço responsável de sua prefeitura. Devemos
evitar o desperdício desnecessário, além de ser um dever do cidadão;
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c) Se o seu bairro não tem tratamento de esgoto, procure requer seus direitos junto aos
órgãos públicos (como Prefeituras, Ministério Público, Pequenas Causas).
9.2.10. Piscinas de uso coletivo

a) Empresas devem ser contratadas para a manutenção anual ou semestral, e verificar se
o cloro está na concentração correta, se a água está transparente e se as normas
sanitárias estão nos padrões da legislação pertinente;
b) A limpeza diária deve ser realizada por um funcionário do prédio;
c) Condomínios e residências devem ficar atentos à legislação e às possíveis doenças
causadas por vetores (mosquitos) e bactérias presentes em águas de piscinas
maltratadas.
9.2.11. Reservatórios de água dos prédios e das residências

a) Em geral estão localizados fora do alcance de nossa visão, e por isso devem ser
vistoriados, pois podem apresentar tampas quebradas, rachaduras diversas, insetos
boiando, roedores mortos;
b) A limpeza deve ser realizada pelo menos a cada seis meses por empresas capacitadas e
registradas junto aos órgãos responsáveis das prefeituras. Recomenda-se: I) colocar telas
milimétricas em tubos de ventilação e extravasores; II) evitar que os mosquitos coloquem
seus ovos nas lâminas d`água e as baratas entrem pelos respiros; III) vedar com borrachas
a abertura do reservatório é importante para ajustar a tampa.
9.2.12. Municípios com problemas de falta de água

Em áreas nas quais predomina uma estação seca (por exemplo, Bagé, na Região da
Campanha), armazene a água da chuva em cisternas.
9.2.13. Óleo, contaminação e reciclagem

a) Um litro de óleo proveniente de frituras contamina um milhão de litros de água, pode
entupir os ralos e encanamentos, deixar mau cheiro e auxiliar na proliferação de baratas,
pois gordura é alimento;
b) O óleo impermeabiliza o solo e pode facilitar as enchentes nas cidades;
c) A reciclagem do óleo de cozinha é um bom método para evitar essa poluição; ele pode
ser entregue em postos que recolhem e beneficiam esse tipo de óleo, ou ser utilizados
para fazer sabão caseiro. Recomenda-se colocá-lo em recipientes como potes ou garrafas
plásticas ou de vidro;
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d) Na reciclagem, os óleos de frituras são utilizados como gerador de energia em
caldeiras, empregado na produção de ração animal ou ainda como biodiesel.
Existem locais em alguns municípios do Rio Grande do Sul que recebem o óleo
usado. Você pode procurar mais informações nas prefeituras municipais e junto ao
Comando Ambiental da Brigada Militar de sua cidade.

9.3. Como e porque economizar energia elétrica (Tabela IV)
9.3.1. Refrigeradores e Freezer

a) Não guarde alimentos e bebidas quentes no refrigerador ou freezer. A entrada de ar
quente faz o motor trabalhar mais para compensar e manter a temperatura baixa.
Guarde ou retire alimentos e bebidas uma única vez. Abrir e fechar a porta várias vezes
tem o mesmo efeito de um alimento quente. Nunca deixe a porta aberta;
b) Disponha os alimentos de forma que possam ser encontrados rapidamente. Para saber
o que tem dentro do refrigerador ou freezer, anote um bilhete na porta, ou faça uma
planilha e deixe-a em um local visível;
c) Prefira o freezer horizontal, pois ao abri-lo, o frio encontrará dificuldade para escapar e
o aparelho vai passar menos tempo ligado;
d) Não forre as prateleiras da geladeira com vidros, papel ou plásticos, pois dificultam a
circulação interna de ar. Os modelos com o selo Procel de economia de energia são os
mais econômicos;
e) Coloque o freezer e a geladeira em locais ventilados, distantes pelo menos 15 cm das
paredes, longe do fogão, forno, aquecedores ou em áreas expostas ao sol;
f)Descongele o refrigerador e o freezer (caso não seja frost free) periodicamente para
evitar a formação de camadas de gelo. Conserve limpas as grades atrás do aparelho e não
as utilize como varal para secar panos ou roupas. Recomenda-se que, ao se ausentar de
casa por longo tempo (superior a seis meses), esvazie a geladeira e o freezer e desligue-os
da tomada;
g) Mantenha as borrachas de vedação da porta em bom estado para evitar a fuga de ar
frio. Substitua as borrachas que estiverem esfarelando ou ressecadas. Durante o inverno,
regule o termostato para uma posição mínima. Cuidado com geladeiras velhas, pois o gás
CFC pode vazar ameaçando a camada de ozônio.
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9.3.2. Condicionadores de Ar

a) Ao instalar o equipamento, coloque-o em local com boa circulação de ar e proteja a
parte externa do aparelho da incidência do sol, sem bloquear as grades de ventilação;
b) Mantenha as portas e janelas fechadas quando o aparelho estiver funcionando e não
vede a saída de ar do aparelho. Evite o frio ou calor excessivo, regulando o termostato;
c) Os filtros devem ser limpos pelo menos a cada seis meses para não prejudicar a
circulação de ar e, evitar as doenças respiratórias causadas por fungos, ácaros ou
bactérias. Antes de comprar um novo aparelho, avalie a opção do ventilador de teto para
atender a sua necessidade.

Tabela IV. Eletrodomésticos mais utilizados nas residências brasileiras e sua relação com a
potência média, tempo médio e consumo ao mês.
Eletrodomésticos

Potência média (W)

Tempo médio

Consumo/mês (kW/h)

(h/dia/semana)
Chuveiro elétrico

4.400

8 min/banho

35,2

Lavadora Louça

1.500

30 min/mês

9

Ferro elétrico

1.000

3 h/dia

12

Geladeira (1 porta)

120

Uso contínuo

35

Televisor 20”

80

6 h/dia

14,4

Forno microondas

1.300

20min/mês

13

Cafeteira elétrica

1.000

1h/d

30

Fonte: http://portaoeletronicoservicos.blogspot.com

9.3.3. Chuveiro elétrico e Boiler

a) O chuveiro elétrico é um dos equipamentos que mais consome energia elétrica. Indicase não utilizá-lo ou realizar quaisquer atividades com grande consumo de energia entre às
17horas e 22horas. Este comportamento evitará sobrecarregar a rede elétrica;
b) É preferível instalar chuveiros com baixa vazão de água, e nos dias mais quentes utilizar
a posição “verão” e desligar a água enquanto se ensaboa;
c) Limpe periodicamente os orifícios de saída de água e utilize resistências originais; evite
adaptações.
d) O boiler, mais conhecido como aquecedor de água de acumulação elétrico,
proporciona água quente para o banho, toaletes, cozinha e, eventualmente, lavanderia,
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sem necessitar o emprego de chuveiros ou torneiras elétricas, e consome, em geral, 1
kWh a cada 20 minutos.
9.3.4. Televisão, DVD e demais eletrodomésticos
a) Desligue a TV, o som ou DVD quando ninguém estiver assistindo a programação ou
ouvindo musica e programe o aparelho para desligar sozinho (timer), caso tenha o hábito
de dormir com a televisão ou o som ligado;
b) Após o uso de microondas, fornos elétricos, relógios e outros equipamentos que
tenham standby, desligue-os da tomada, uma vez que, nesse modo ainda há o consumo
de energia embora seja baixo, em torno de 15%;
c) Não deixe transformadores ou carregadores de celular, máquina fotográfica ou
notebooks ligados na tomada após o carregamento completo, pois mesmo desligados
estão consumindo energia.
9.3.5. Ferro Elétrico

a) Acumule a maior quantidade de peças de roupa e ligue o ferro o mínimo de vezes por
semana, pois o seu consumo assim como o do chuveiro elétrico é alto. Antes de ligar o
ferro, retire as roupas do varal e separe as peças que não necessitam ser passadas;
b) Ao ligar e desligar o ferro, quando a temperatura é menos quente, passe as roupas
leves e delicadas que precisam de menos calor, e as demais peças quando o ferro estiver
bem quente;
c) Não utilize o ferro elétrico quando vários aparelhos estiverem ligados, pois evitará a
sobrecarga da rede elétrica. Não deixe o ferro ligado sem necessidade.
9.3.6. Máquina de Lavar e Secar Roupa

a) Ligue apenas o equipamento com a capacidade máxima de roupas indicada pelo
fabricante, desta forma economizará água e energia elétrica;
b) Mantenha o filtro sempre limpo e utilize a dosagem correta de sabão e amaciante para
não repetir o enxágue;
c) Utilize a secadora no inverno, com chuva ou quando há alta umidade do ar. Em dias
com sol e vento opte por secar no varal.
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9.3.7. Fogão

a) Utilize fogo moderado e não desperdice gás, pois o fogo alto nem sempre propicia o
cozimento dos alimentos mais rápido, ao contrário, pode queimá-los;
b) Use as panelas tampadas ao cozinhar, pois estará aproveitando o calor que seria
perdido no ar.
9.3.8. Fuga de corrente elétrica

a) Para testar se há fuga de corrente elétrica em sua residência ou escritório, desconecte
os eletrodomésticos das tomadas e desligue a iluminação nas áreas onde está presente
ou utilizando;
b) Mantenha as chaves de fusíveis e dos disjuntores ligadas no quadro de distribuição;
c) Verifique se o disco medidor está girando. Se estiver é porque existe fuga de energia ou
o medidor está com defeito;
d) Para localizar a falha, desligue a chave ou disjuntor geral, e aguarde 10 minutos antes
de verificar o disco medidor;
e) Se o disco estiver parado, a fuga de energia é proveniente da instalação elétrica, e
nesse caso, é aconselhável solicitar o auxílio de um eletricista para averiguar e sanar o
problema;
f) Se o disco ainda estiver girando, o defeito pode estar no medidor. Neste caso, entre em
contato com a agência de atendimento indicada na conta de energia elétrica e solicite a
avaliação do mesmo.

9.4. Lâmpadas (Fig. 21)
Merece um item a parte por se tratar de um material muito utilizado e
indispensável na casa ou escritório.
a) As lâmpadas comuns (incandescentes) desperdiçam 95% da energia consumida em
calor e produz somente 5% de luz. É preferível adquirir produtos com o selo Procel, pois
são testadas e aprovadas pelo Inmetro e tem durabilidade de até 15 mil horas; as
lâmpadas não testadas têm em média 1.000 horas e, em geral, não atendem ao índice de
luminosidade indicado ao consumidor;
b) A escolha das lâmpadas varia conforme o ambiente: a branca ou azulada estimula a
produtividade. É indicada para áreas de serviço, cozinha, escritórios, escolas, hospitais. Os
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tons mais amarelados são aconchegantes, refletem maior conforto ambiental e
recomendadas para quartos, corredores, banheiros, salas de estar e jantar;
c) As lâmpadas fluorescentes compactas ou tubulares eletrônicas são mais econômicas e
de tamanho reduzido, tem a base do tipo rosca, igual às incandescentes e podem ser
utilizadas nos mesmos ambientes; consideradas mais vantajosas no Brasil, desde que
descartadas de forma correta, ou seja, como lixo tóxico;
d) As lâmpadas fluorescentes possuem mercúrio em sua composição. O mercúrio é um
elemento químico tóxico ao ser humano, animais e ao meio ambiente, que pode poluir
quando em contato com o solo, água ou alimentos. Para evitar os riscos é fundamental
manusear e descartar corretamente estas lâmpadas, e evitar quebrá-las;
e) As lâmpadas de LED (Diodos Emissores de Luz) são mais seguras, possuem alta
luminescência e eficiência maior que as demais, e tem sido amplamente empregadas em
lanternas por serem pequenas e versáteis;

Fonte: Manual de etiqueta (Planeta Sustentável 2012)

Figura 20. Na ilustração acima o custo com lâmpadas em um período de cinco anos em
uma residência.
f) Evite acender lâmpadas durante o dia. Abra as janelas, cortinas, persianas e deixe a luz
do sol iluminar a casa. Apague sempre as luzes ao sair de um cômodo;
g) Paredes e tetos de cores claras refletem melhor a luz e reduzem a necessidade de luz
artificial;
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h) Utilize iluminação dirigida para leitura e trabalhos manuais. Tire o pó das lâmpadas
elétricas.

9.5. Computadores, Notebooks, Monitores, Impressoras: residências e
escritórios
a) Computadores, monitores, impressoras e outros acessórios devem ser desligados
quando não forem utilizados por pelo menos três horas;
b) Configure o computador para que a tela do monitor seja desligada depois decerto
tempo de inatividade. O técnico de informática poderá auxiliá-lo.
A seguir algumas sugestões para minimização de consumo, mostrando as ações
corretas e incorretas de consumo.
Incorreto: ligar e desligar o computador ou servidor reduz o ciclo de vida e causa
estresse. As altas temperaturas geram estresse nos componentes eletrônicos,
principalmente em capacitores e diodos.
Correto: o ciclo de ligar e desligar o servidor ou computador não é fonte de estresse, pois
economiza energia, tem custo zero e maximiza a disponibilidade.
Incorreto: a medida de consumo de energia em watts do CPU (Central Processing Unit) é
uma medida clara da eficiência do sistema.
Correto: a eficiência é medida pela porcentagem de energia recebida pela fonte e
convertida, podendo ser de 50% a 90%. O resto da energia não convertida é perdida na
forma de calor, que prejudica a refrigeração do sistema. Embora essa informação não seja
dada com clareza pelos fornecedores de fontes, é possível procurar a eficiência de todo o
sistema ou fazer testes com os servidores em espera ou em carga total.
Incorreto: monitores LCD (Liquid Cristal Display) usam quase nenhuma energia, por isso
podem ficar ligados por mais tempo.
Correto: o monitor de LCD de 17 polegadas consome 35 watts. Se você somar as centenas
de monitores, esse gasto não é trivial. Se configurados para isso, monitores com o selo da
Energy Star entram em sleep mode e podem consumir bem menos energia. Mesmo
desligado, a fonte de um monitor LCD utiliza de 1 a 3 watts de energia, porém apenas não
consomem energia quando desligados da tomada.
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Incorreto: um notebook não gasta nenhuma energia quando está no sleep mode.
Aparelhos USB (Universal Serial Bus), como iPod, se carregam pelo adaptador AC
(corrente alternada)do notebook.
Correto: osleep mode no Vista e o standby mode no XP salvam uma imagem do sistema
na RAM (Random Access Memory) e mantêm esta imagem mesmo se o resto for
desligado. O modo hibernar armazena o estado do sistema no HD (Hard Disk), reduz o
tempo de carregamento sensivelmente e permite que o notebook seja desligado. O sleep
e o standby continuam a gastar energia, entre 1 watt e 3 watts. O hibernar consome
menos que 1 watt, mas para não consumir energia somente quando a bateria é retirada
da tomada.
Incorreto: as baterias de notebooks têm um ciclo de vida limitado, não é possível fazer
nada para que durem mais.
Correto: os notebooks com baterias de níquel-cádmio são equipados para que a sua
funcionalidade utilize toda a carga da bateria e, então, coloca-se novamente para carga
total. Notebooks com bateria de íon lítio não tem os mesmos problemas. Independente
do tipo de bateria, o ciclo de vida cresce quando a mesma for removida, enquanto o
equipamento estiver conectado na rede elétrica. Esta estratégia é recomendada se o
notebook suporta e não há muitos cortes de energia na sua cidade.
Incorreto: apostar em uma fonte centralizada vai obrigatoriamente salvar energia.
Correto: esta movimentação envolve remover todas as fontes de energia de todos os
servidores em um rack ou todos os servidores em um data center e consolidá-las em uma
fonte de energia AC-DC (Corrente Alternada- Corrente Direta) para todos os sistemas. Isso
não significa mais eficiência, pois há perda de energia mesmo nas pequenas distâncias
entre a fonte consolidada e as máquinas. Os novos servidores possuem fontes com
eficiência de 95%, então o movimento não compensa. A economia dependerá da
eficiência real das fontes de energia dentro dos servidores que foram comprados bem
como da fonte consolidada.
Incorreto: você está destinado a ganhar dinheiro se comprar os equipamentos mais
eficientes em consumo de energia.
Correto: a economia gerada pelos equipamentos mais eficientes deve ser comparada ao
custo do atual equipamento. Procure programar estratégias de economia de energia que
42

não demandem novos equipamentos ou o apoio de usuários. Ações simples como
desligar os monitores, os PCs (computadores pessoais) e notebooks, impressoras e afins
reduzem os custos sem demandar novas compras.

9.6. Edificações sustentáveis ou ecológicas
a) Utilizam equipamentos de última geração e, em geral, possuem o melhor
posicionamento solar, o que auxilia a refrescar a casa, áreas muito quentes no verão e
muito frias e úmidas no inverno;
b) O aquecimento solar é uma excelente alternativa para economizar energia, em
especial, para o aquecimento de água e deve ser colocado sobre o telhado de casas ou
edifícios.

9.7. Dicas de segurança
a) Retire sempre os eletrodomésticos da tomada quando não estiverem sendo usados e
principalmente quando for viajar;
b) Mantenha os aparelhos elétricos longe de áreas com pias, banheiras, superfícies
molhadas ou úmidas, para evitar choques e curtos elétricos;
c) Não esqueça: energia é dinheiro, não desperdice.

10. Tipos de descartes
10.1. Lâmpadas
a) Ao manuseá-las nunca segure pelo vidro e ao descartar coloque-as em caixas de
papelão ou protegidas com jornal, plástico bolha, entre outros, para evitar sua ruptura
(semelhante ao descarte de materiais perfuro-cortantes);
b) Em caso de quebra acidental de uma lâmpada fluorescente, o local deve ser limpo
rapidamente. Os cacos devem ser coletados com luvas de modo a não ferir quem
manipula e colocados em caixas de papelão ou protegidos com jornal, a fim de evitar a
contínua liberação do mercúrio;
c) Não misture essas lâmpadas com o lixo doméstico, pois certamente contaminará o
meio ambiente e colocará em risco a saúde dos funcionários da limpeza local ou pública e
dos catadores que vivem nos aterros e lixões. Caso o metal pesado (mercúrio) entre em
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contato com a água subterrânea, superficial ou o solo, haverá contaminação que se
estenderá para a cadeia trófica/alimentar, como peixes, frutas, verduras, gramíneas que
servem de alimento para pessoas ou animais domésticos e de criação;
d) As companhias de limpeza ou secretarias de meio ambiente dos municípios podem
informar a comunidade sobre o melhor procedimento a ser adotado.

10.2. Baterias e Pilhas
a) De acordo com a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE) são
produzidas a cada ano no Brasil aproximadamente 800 milhões de pilhas secas (zinco,
carbono) e alcalinas. No país, apenas uma empresa em Suzano, São Paulo, realiza a
reciclagem de pilhas e baterias;
b) Na recuperação dos metais pesados são produzidos sais e óxidos metálicos que
permitem a sua utilização pela indústria;
c) As baterias e pilhas apresentam em suas composições metais pesados, como cádmio,
níquel, chumbo, mercúrio, que são tóxicos (fig. 21);
d) Após sua utilização a maioria é jogada em aterros sanitários ou lixões a céu aberto, que
contaminam o solo e o lençol freático. Estas substâncias podem causar problemas renais,
neurológicos, pulmonares e mesmo a morte de pessoas e animais domésticos e silvestres
conforme o grau de intoxicação;
e) O destino correto é fundamental, porque não é apenas um problema de poluição e sim
de saúde pública;
f) No Rio Grande do Sul, as pilhas e baterias cuja vida útil não tem mais serventia devem
ser descartadas em estabelecimentos que comercializem estes produtos, como
supermercados e lojas de eletroeletrônicos, ou solicitar informações em órgãos do meio
ambiente das prefeituras municipais. Estes locais devem encaminhar esses produtos aos
fabricantes, que devem dar o destino correto, sem prejudicar o meio ambiente ou a
saúde humana e animal.
g) Descartar as pilhas e baterias usadas em lanternas, rádios, controles remotos, relógios,
celulares, telefones, notebooks, câmaras digitais e outros aparelhos portáteis em papapilhas e baterias que podem ser encontrados em diversos municípios do Estado, em lojas
de eletroeletrônicos, algumas agências bancárias, nas lojas de telefonia celular, além de
órgãos do meio ambiente das prefeituras municipais;
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h) A legislação ambiental determina que as pilhas e as baterias com peso superior a 500 g
ou dimensões maiores que 5 x 8 cm sejam devolvidas nos locais de compra dos produtos
ou encaminhados ao fabricante;

Figura 21. Efeitos da contaminação de metais pesados no Homem encontrados em pilhas,
baterias, lâmpadas, inseticidas e outros produtos (Cempre 2011).

i) As baterias de chumbo ácido utilizadas em veículos automotores, celulares rurais e
alarmes devem ter o mesmo procedimento;
j) Na reciclagem, as pilhas e baterias são desencapadas e seus metais queimados em
fornos industriais com alta temperatura, cujos filtros impedem a emissão de gases
poluentes. Os sais e óxidos metálicos obtidos são empregados na indústria de refratários,
tintas, cerâmicas e vidro, sem maiores riscos ao meio ambiente ou para as pessoas e
animais;
k) Se o aparelho (rádio, lanterna, calculadora) ficar um longo tempo sem uso, retire as
pilhas e baterias para não vazarem. Tenha preferência por pilhas e baterias recarregáveis
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ou alcalinas, com mais durabilidade e as guarde em locais secos e a temperatura
ambiente. Não incinere, não abra, e não use pilhas e baterias piratas.
Esses dados foram baseados no artigo o Dia do Descarte e Organização, Brasil
(2011).

10.3. Embalagens
a) A indústria tem fabricado embalagens modernas, práticas, econômicas, seguras, de
fácil destinação final e com poucos danos à saúde e ao meio ambiente. Conforme Araújo
(1997), os polímeros hidrossolúveis incluem diversos tipos de material, sendo o Polivinil
Álcool (PVA) o mais empregado. As embalagens hidrossolúveis estão disponíveis no
mercado por alguns fabricantes. Em contato com a água, se dissolvem completamente
liberam seu conteúdo e representam um avanço tecnológico para o descarte de produtos
fitossanitários;
b) Iniciativas da indústria química e a participação voluntária de segmentos da sociedade
civil vêm auxiliando na implantação de centrais de recebimento de embalagens no Brasil
e no Rio Grande do Sul. Estas ações reduzem o número de embalagens de qualquer
finalidade que são frequentemente abandonadas nas áreas rurais próximas aos
perímetros urbanos, em acostamentos de estradas, condomínios, calçadas e às margens
de mananciais d’água (fig. 22);

Figura 22. Embalagens, tonéis metálicos e resíduos diversos dispostos ao longo de
estradas ou nas proximidades de perímetros urbanos em municípios do Rio Grande do
Sul.
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c) O Brasil recicla anualmente, de forma controlada, 20% das embalagens plásticas do
tipo PEAD (Polietileno de Alta Densidade) que são comercializadas, e a legislação federal
disciplina a destinação final de embalagens vazias e determina as responsabilidades legais
para aqueles que utilizam, fabricam e revendem. Mais informações no site:
http://www.andef.com.br;
d) Se o condomínio necessitar armazenar embalagens de inseticidas, raticidas e
herbicidas, ou mesmo de produtos químicos para limpeza e higienização de piscinas e
fontes, deve fazer em um local seguro;
e) Nunca utilize ou armazene produtos vencidos ou impróprios para a utilização, pois
poderão causar intoxicação nas pessoas e nos animais domésticos. As avarias nas
informações de rótulo e bula ou danos nas embalagens normalmente são causadas
durante o manuseio, transporte ou armazenamento. Portanto cuidado ao manuseá-las.

10.4. Vidros
a) Separar os vidros por cores: âmbar, verde e branco;
b) Evitar misturar contaminantes (areia, pedra e terra);
c) Caso tenham tampas plásticas ou metálicas retire-as e separe-as, não as deixe com o
vidro;
d) Alguns potes de vidro possuem alças metálicas ou para vedação (potes de vidro de
conserva), retire-as antes de triturar as embalagens.

10.5. Cartuchos e Toner
a) Para fabricar cartuchos de Inkjet/Toner utiliza-se em média de dois a cinco litros de
petróleo, além da decomposição lenta do plástico;
b) A reciclagem desses cartuchos reduz diversos resíduos sólidos, e, ainda, são
economizadas mais de 38 mil toneladas de plásticos e de metais/ano.

10.6. Remédios
a) A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) estabeleceu prioridades em 2010 para a
reciclagem correta dos medicamentos. Informações sobre detalhes são encontrados no
site da ANVISA, no Portal Farmacêutico no http://pfarma.com.br/tag/anvisa.html;
b) Algumas farmácias no Estado possuem locais para disponibilizar comprimidos,
pomadas e outros medicamentos vencidos;
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c) Caso a sua cidade não tenha postos de recebimento em farmácias procure a Secretaria
Municipal de Saúde (SMS) para que possam recolher ou aconselhar a melhor forma de
descarte.

11. Veículos e Pneus
a) Economizar energia e água também envolve veículos;
b) Não lave o carro com mangueira e incentive a carona solidária;
c) Descarte corretamente os pneus, assim como já é feito com as embalagens de óleos
lubrificantes, ceras, etc;
c) Revise o seu veículo periodicamente e utilize combustíveis com menos emissão de
metais pesados, como o álcool, GNV (Gás Natural Veicular) e o biodiesel;
d) De acordo com Gabriel Souto, com as novas tecnologias, em vez de descartar os pneus
em áreas abertas, lixões ou junto aos rios e lagos, é possível reutilizá-los na reciclagem,
em aterros que os utilizem como proteção mecânica das mantas de impermeabilização, e
como material para o sistema de drenagem.
e) Conforme Bertollo et al. (2000) algumas alternativas para a reutilização de pneus são:
pavimentação de estradas, revestimentos de quadras e pistas de esportes, fabricação de
tapetes automotivos e adesivos;
f) A borracha reciclada, o uso como combustível em fábricas de celulose e papel, em
fornos de cimento, usinas termelétricas e na geração de energia, também são algumas
das aplicações para minimização de impactos que os pneus podem trazer. De acordo com
EPA (2000), também são aplicados em obras de contenções de erosão e nas margens de
rios para evitar desmoronamentos, emprego como recifes artificiais nos oceanos,
construção de quebra-mares e equipamentos para parques infantis.
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12. Estratégias econômicas e ambientais
a) Incentivar as empresas para o desenvolvimento de programas e ações de educação
voltadas para os três “Rs”;
b) Apoiar programas públicos para a formação de agentes socioambientais, bem como
ações educativas na esfera civil, não vinculados aos interesses de mercado, através da
criação de fundos empresariais ou de outras modalidades de captação de recursos;
c) Implantar programas de coleta seletiva que envolvam associações e cooperativas de
catadores e promover eventos segmentados para pequenas, médias e grandes empresas
a fim de estimular o engajamento com estes programas;
d) Participar na educação socioambiental da comunidade, envolvendo os funcionários das
empresas com a finalidade de promover o consumo consciente, minimizar o consumo de
recursos naturais não renováveis e de conservação à natureza;
e) Divulgar mensagens de conteúdo educativo, nos produtos, voltadas à economia
solidária e à sustentabilidade ambiental.

13. Consumo consciente e dicas para
minimização de impactos
O consumo consciente é transformar o ato de consumir em uma prática
permanente de cidadania, que vai além do atendimento às necessidades individuais, e
considera os reflexos na sociedade, na economia e no meio ambiente.
Diversas ONGs, universidades e empresas apresentam em seus sites dicas para o
consumo consciente e a minimização de impactos tanto nas áreas urbanas como rurais,
entre estas as mais significativas são:
a) Planeje as compras e use o crédito com responsabilidade; avalie bem se você poderá
pagar as prestações;
b) Avalie com cuidado os equipamentos, alimentos, vestimentas e matérias que necessita
para a sua despesa diária e mensal; tente comprar menos, mas com melhor qualidade;
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c) Reutilize os produtos, não compre o que você pode consertar e transformar. Muitas
vezes, em um mundo no qual a tecnologia muda a cada ano, compensa esperar para
adquirir um produto melhor e mais moderno;
d) Ao separar o lixo e reciclar você estará auxiliando a economizar os recursos naturais e a
gerar empregos;
e) Valorize e se informe sobre as práticas de responsabilidade social das empresas,
verifique se não é apenas marketing;
f) Não compre produtos piratas! Desta forma, você contribuirá para gerar empregos e
combaterá o crime organizado;
g) Contribua para a melhoria de produtos e serviços de empresas, bancos e comércio com
sugestões que propiciem maior eficiência. Seja participativo;
h) Envie sugestões e críticas construtivas aos políticos (vereadores, deputados,
senadores), aos governos municipais, estadual e federal para que viabilizem ações de
melhoria no seu bairro e na sua cidade em relação às formas de energia, de coleta de
resíduos, da qualidade e bem-estar de parques e praças, de segurança pública, de ética;
i) Sugira às prefeituras municipais sistemas mais eficientes de drenagem urbana, coleta e
tratamento de esgotos e de resíduos. Desta forma, estará garantindo a sua saúde e da
população de sua cidade;
j) Auxilie nas campanhas para recuperar as áreas verdes de sua cidade e a mata ciliar na
beira de rios e nascentes, plantando espécies vegetais nativas indicadas pelos órgãos
responsáveis;
k) Prefira adquirir móveis com madeira certificada pelo FSC- Forest Stewardship Concil
(WWF 2010), pois é a garantia de que a madeira foi retirada corretamente. Este selo
garante ao produtor, às empresas e ao consumidor que o móvel tem um selo verde. Ao
comprar produtos sustentáveis diminuem os incentivos para desmatamento de florestas
no mundo;
l) Consuma alimentos da estação, preferencialmente, orgânicos, que não utilizam
agrotóxicos. Assim você cuida da sua saúde e do meio ambiente;
m) Compre, preferencialmente, produtos fabricados no próprio estado ou município, pois
não necessitam ser transportados por longas distâncias e, consequentemente, as
emissões de gases e o consumo de gasolina são menores, e tendem a ser mais baratos;
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n) Use, preferencialmente, pilhas recarregáveis;
o) Evite substituir seu aparelho celular desnecessariamente, pois nem sempre você
necessita desta tecnologia de ponta. Estará poupando dinheiro e contribuirá com menos
poluição no planeta;
p) Se você quiser fazer doações de material eletrônico procure o Instituto Brasileiro de
Defesa do Consumidor (IDEC) que lista as principais empresas de informática e celulares;
a ONG Lixo Eletrônico, também lista locais onde podem ser feitas doações de artigos para
a reciclagem dos resíduos eletrônicos. No Rio Grande do Sul, o Sistema FecomercioRS/SESC/SENAC lançaram em agosto de 2011 uma campanha para o recolhimento de
resíduos eletrônicos e telefonia pós-consumo, para minimizar os impactos ambientais
relativos ao descarte incorreto de baterias, telefones diversos, cabos, monitores, etc.
Segundo os organizadores este é um compromisso que o setor terciário tem com relação
a sustentabilidade. Fique atento às datas da campanha Fecomércio-RS/SESC/SENAC, uma
vez que serão divulgadas pela mídia escrita, falada e televisiva;
q) Escolha tintas a base de água para pintar a casa, a empresa, o escritório ou
condomínio, pois são menos tóxicas e poluentes; mesmo as tinturas para cabelos, a
maioria é tóxica para as mulheres e para o meio ambiente. Portanto, use-as com
moderação para prevenir a sua saúde e evitar a eutrofização de mananciais d’água.
s) De preferência ao uso de guardanapos e toalhas de tecido ao invés de descartáveis
(papel);
t) Os panfletos e folders entregues nas ruas, feiras e exposições somente devem ser
levados se a informação for pertinente para você ou seus familiares. Após a leitura
descarte-os em lixeiras.
u) Utilize calculadoras e lanternas que funcionem com energia solar ou dínamo, e evite o
uso de pilhas. As lanternas com lâmpadas LED gastam menos pilhas e o foco é melhor;

14. Curiosidades
A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) informou
em recente relatório publicado em maio de 2011 que o mundo desperdiça anualmente
1,3 bilhões de toneladas de alimentos (Ecodebate 2011). No Brasil, entre a produção no
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campo e a mesa das pessoas, 60% de toda a produção são perdidas na estrada, mal
acondicionadas ou, ainda, produzidas em excesso. Nas residências é calculado que uma
família de classe média desperdiça 500 g/dia de alimentos. O bom planejamento na
compra de alimentos, no supermercado ou na feira, durante a semana ou no mês de 700
mil famílias, podem impedir o desperdício 50 mil toneladas de alimentos a cada ano. Com
essa redução, se pode alimentar cerca de 2 milhões de pessoas/ano (FAO2008).
A reciclagem de uma única lata de alumínio economiza energia suficiente para
manter uma lâmpada de 100 W acesa durante 3,5 horas. Cada 1 kg de vidro que é
reciclado evita a mineração de 1,3 kg de areia, que gera alto impacto ambiental.
Evite vazamentos de água. Caso um cano tenha um furo acima de 1 mm o
vazamento de água em um ano poderá ser de 1 milhão de litros.

15. Considerações Finais
Hoje, as pesquisas mostram que a preocupação com o meio ambiente começa em
nossas casas. Ao perguntar o que é meio ambiente para jovens de 11 a 16 anos, eles
informam que é tudo que as rodeia, ou seja, ar, água, animais, plantas, pessoas, minerais,
rochas. Estas simples palavras estão presentes em quase todas as páginas deste manual,
mas na forma de energias e de consumo.
A maior preocupação entre adultos e crianças em diversos municípios do Rio
Grande do Sul é a questão do lixo, porque é algo que interfere na paisagem do bairro e da
cidade, demonstra falta de limpeza e de higiene, e algo que muitos não conhecem pelo
nome de desperdício.
Precisamos ser otimistas e positivos e zelar pelo que nos é mais precioso, o local
onde vivemos, o nosso Planeta Azul. Ele é constituído de pessoas, animais, plantas,
rochas, água e ar (atmosfera). Com o ar poluído, não respiramos; sem água ou com ela
poluída, temos sede; sem plantas e animais há fome. Se consumirmos demais, não
teremos espaço para plantar e criar animais para servir de alimento...
Então, qual a sua pegada, a nossa pegada ecológica? Será que estamos dispostos a
nos esforçar para termos uma vida mais regrada, mas com mais qualidade?
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Cada um de nós tem a sua resposta! Cada um tem a sua consciência do que pode
e não pode fazer, afinal aprendemos o que é correto e incorreto muito cedo, no seio da
família. Crescemos, nos tornamos independentes, queremos fazer diferente e muitas
vezes, o nosso conceito de sustentabilidade é diferente.

"Você nunca sabe que resultados virão da sua ação. Mas, se você não fizer nada, não
existirão resultados.”
Mahatma Gandhi
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16. Glossário
Para conceituar alguns dos termos presentes no texto e no glossário foi
empregado o Glossário de Ecologia (1987)e os artigos e sites consultados para a
realização do manual, conforme constam nas referências bibliográficas.

Agenda 21: documento resultante da conferência Eco-92, conhecida, também, como Rio92. Este documento estabeleceu que cada país deve se comprometer a refletir, global e
localmente, sobre a forma pela qual os governos, empresas, ONGs e todos os setores da
sociedade poderiam cooperar no estudo de soluções para os problemas socioambientais.
Cada país desenvolve a sua Agenda 21 e, no Brasil, as discussões são coordenadas pela
Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 21 Nacional (CPDS).
Agrotóxicos: são produtos químicos ou também denominados de fitossanitários
empregados na agricultura, pecuária e no ambiente doméstico, como: inseticidas,
fungicidas, acaricidas, nematicidas, herbicidas, bactericidas, vermífugos; além de
solventes, tintas, lubrificantes, produtos para limpeza e desinfecção de estábulos, entre
outros.
Área Rural: é uma área fracamente povoada e urbanizada, que possui zonas amplas
destinadas à agropecuária e frequentemente envolvem florestas, banhados ou campos
com áreas relativamente conservadas.
Área Urbana: é a área interna ao perímetro urbano de uma cidade ou via definida por lei
municipal.
Área Natural: é aquela área que ainda apresenta características nativas ou naturais, com
espécies vegetais e animais presentes em ambientes sem degradação ou com pouco
impacto ambiental causado pelo homem ou pelas condições climáticas. Ex: as unidades
de conservação, matas ciliares, capões de mata e campos nos quais há pouca
interferência humana.
Bens Duráveis: são aqueles materiais ou equipamentos que têm utilidade por um grande
período de tempo, como eletrodomésticos, veículos, máquinas, equipamentos,
construções, entre outros. São também denominados de bens de consumo duráveis e os
bens de capital.
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Coleta Convencional: termo empregado para o recolhimento de quaisquer materiais,
porém, preferencialmente, orgânicos, ou aqueles que não são utilizados na indústria de
transformação e reciclagem. Em geral, estes materiais têm sua disposição final em aterros
ou lixões.
Coleta Seletiva: termo utilizado para o recolhimento dos materiais que são possíveis de
serem reciclados e previamente separados a partir de uma fonte geradora.
Consciência Ecológica: Expressão muito utilizada em diversos textos e bibliografias que
significa compreender a crise ambiental e ecológica provocada pelos impactos gerados
pelo homem e que são de cunho social, econômico e político. A expressão demonstra a
preocupação e a busca por soluções para os problemas ambientais.
Degradação Ambiental: processo gradual de alteração negativa do ambiente, resultante
das atividades humanas que podem causar desequilíbrio e destruição, parcial ou total,
dos ecossistemas.
Detergente Biodegradável: aquele que facilmente se decompõe pela ação bacteriana
Diversidade Biológica: também denominada de biodiversidade é a diversidade da
natureza viva. É a variedade e a variabilidade existente entre os organismos vivos e as
complexidades ecológicas dos locais onde ocorrem.
Ecossistema: componentes de um ambiente (habitat) que inclui animais, plantas, clima,
rochas, e que vivem juntos formando uma unidade social. Exemplos de ecossistemas são
os banhados, os campos, as florestas que formam um conjunto maior, o Bioma, que no
caso do Rio Grande do Sul possui dois: Bioma da Mata Atlântica e o Bioma Pampa.
Expansão Urbana: é o crescimento por acumulação/aglutinação ou por projeção das
funções urbanas e das relações que se estabelecem entre as cidades e as áreas limítrofes.
A expansão urbana pode ser espontânea quando cresce com o aumento da população e a
necessidade de se expandir sobre as áreas urbanas e rurais, anárquico,quando é realizada
por invasão, ou legislado mais comum nos dias de hoje.
Extinção: desaparecimento de uma espécie animal ou vegetal de um dado local
(ecossistema ou bioma) ou total no planeta.
Impactos: toda a ação provocada pelo homem ou por atividade natural que produz
alterações bruscas em parte ou todo o ambiente. Ex: cinzas espalhadas pelo vento nas
cidades ou em ambiente natural provocadas pela erupção vulcânica; efeitos de morte de
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espécies vegetais devido à construção de uma hidrelétrica e à formação do lago artificial
de uma dada área.
Lençol Freático: Lençol de água subterrâneo que se encontra em baixa profundidade (em
geral de 0,5 até 2 m).
Lixiviado: o mesmo que chorume. É um líquido de elevada carga orgânica e com poder
poluidor, em geral, proveniente de resíduos sólidos de natureza orgânica.
Logística Reversa: é o processo de planejamento, implementação e controle de fluxo dos
resíduos pós-consumo e pós-venda e a sua direção de informação do consumo até seu
ponto de origem. Tem o objetivo de recuperar valor ou realizar um descarte adequado.
Contribui com o conceito de sustentabilidade no ambiente empresarial apoiada em
conceitos de desenvolvimento ambiental, social e econômico.
Meio Ambiente: conjunto de todas as condições e influências externas circundantes que
interagem com um organismo, uma população ou uma comunidade.
Metais Pesados: grupos de elementos metálicos de peso atômico relativamente alto
(p.ex.: zinco, chumbo, cobre, mercúrio, cromo, cádmio), como poluentes em sistemas
ecológicos, geralmente muito tóxicos à vida.
Microorganismos decompositores: organismo microscópico ou ultramicroscópico que
inclui bactérias, fungos, protozoários que degradam ou decompõem animais, plantas
(matéria orgânica) e matéria inorgânica (metais e ametais).
Poluição: efeito que uma substância ou energia ao ser lançada no meio ambiente produz
ao funcionamento de parte ou de todo ecossistema.
Protocolo de Kyoto: documento que visa obter a adesão dos países no esforço de reduzir
as emissões de gases poluentes (dióxido de carbono, gás metano, óxido nitroso,
hidrocarbonetos fluorados, hidrocarbonetos perfluorados e hexafluoreto de enxofre) que
agravam o efeito estufa. Foi conseqüência de uma série de eventos e conferências
internacionais relacionadas às mudanças climáticas.
Reciclagem: reutilização de recursos, especialmente os não renováveis, de forma a
recuperar detritos/resíduos e reprocessar para usá-los novamente.
Recurso Não Renovável: aquele que não pode ser recuperado após o uso, pois se
esgotam. Ex: Minérios.
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Recurso Natural: qualquer recurso ambiental que pode ser utilizado pelo Homem. O
recurso poderá ser renovável ou não conforme a dependência de sua exploração ou a
capacidade de se reproduzir.
Recurso Renovável: aquele que pode ser regenerado ou renovado após o uso como, por
exemplo, as Florestas.
Relatório Brundtland: também intitulado "nosso futuro comum" pela Comissão Mundial
sobre Ambiente e Desenvolvimento (WCED), em 1987, apontou a incompatibilidade entre
o desenvolvimento sustentável e os padrões de produção e consumo vigentes. Neste
documento o conceito de desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as
necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras suprirem
as delas.
Resíduo Sólido: material inútil, indesejável ou descartado sem conteúdo líquido ou com
insuficiência de líquido para que possa fluir livremente.
Revolução Industrial: conjunto de mudanças tecnológicas com profundo impacto no
processo produtivo em nível econômico e social, iniciada na Inglaterra em meados do
século XVIII, e expandiu-se pelo mundo a partir do século XIX.
Sustentabilidade: termo usado para definir ações e atividades humanas que visam suprir
as necessidades atuais dos seres humanos, sem comprometer o futuro das próximas
gerações. A sustentabilidade está diretamente relacionada ao desenvolvimento
econômico e material sem agredir o meio ambiente.
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