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Apresentação
É com grande satisfação que a Usina Salto Pilão apresenta-lhe esta cartilha 

da Campanha “Rio Itajaí Pede Nossa Ajuda”, fruto de parceria entre o CESAP 
(Consórcio Empresarial Salto Pilão), Votorantim Energia e Instituto Votorantim. 

Este material trata dos cuidados que devemos ter com o meio am-
biente, em especial com a água e o lixo, assuntos muito importantes 
para todos. Esta publicação reúne informações sobre a importância da água 
e da preservação dos recursos hídricos da nossa região, bem como os impactos 
causados, em especial com o lixo, além das formas de reduzir esse problema e 
como contribuir para um meio ambiente cada vez melhor. 

Gostaríamos de dizer que essa conversa apenas se inicia com a leitura da car-
tilha. O que queremos mesmo é que você converse com outras pessoas da sua 
família, da escola, da comunidade e da sua cidade sobre o que leu aqui.  

Você verá que podemos fazer muito em benefício do meio ambiente, se 
atuarmos juntos.  

Agora é com você. Tenha uma boa leitura !!!
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Água: nossa fonte de vida
 Você já parou para pensar o quanto 

a água é importante? É um bem essen-
cial à vida, que deve ser assegurado a 
todos os seres vivos do planeta, tanto 
em quantidade como em qualidade. 
O nome da Terra poderia ser Planeta 
Água, pois 70% de sua superfície é co-
berta de água. 

Ela é fundamental para nós, para 
os animais e plantas. Sem água, não 
há vida! 

Está em praticamente todos os luga-
res. Mas quem pensa que existe muita 
água para o consumo está enganado, 
pois somente 3% são de água doce e 
grande parte dela está congelada ou 
líquida, embaixo da superfície do solo. 

A água de fácil acesso – dos rios, la-
gos e represas – representa muito pou-
co do total de água doce disponível. A 
água doce também não significa água 
potável. Para isso a água precisa ser 
tratada, para ser de boa qualidade, 
estar livre de contaminação e de qual-
quer substância tóxica. 

 Aqui, na região do Alto Vale 
do Itajaí, já temos enfrentado pe-
ríodos de escassez de água em 
determinadas épocas do ano. Isso 
porque nossos rios, em especial, 
o rio Itajaí, estão com as margens 
desprotegidas e as águas poluídas 
em função do lançamento de lixo 
e esgotos.



A água e nós
No Alto Vale, o Rio Itajaí – bem como 

seus inúmeros afluentes – é responsável 
por fornecer, todos os dias, milhões de 
litros de água que são usados nas indús-
trias, na agricultura, no lazer e nas tare-
fas domésticas mais simples, como lavar 
as mãos e preparar os alimentos. 

A energia elétrica que chega às nos-
sas casas e escolas, por exemplo, é pro-
duzida, em grande parte, pela força das 
águas dos rios. 

Como podemos perceber, a água é 
muito importante em tudo na nossa vida.  
É preciso ter um cuidado especial com ela.  

Você já parou para pensar de 
onde vem e para onde é que vai 
toda essa água depois de usada? E 
no que pode acontecer se ela não 
for tratada corretamente, antes e 
depois do uso?

Quando poluímos ou contamina-
mos a água, podemos provocar várias 
doenças e ter que gastar muito dinheiro 
com nossa saúde e com o tratamento da 
água. Por isso é tão importante só 
jogar lixo e esgoto nos lugares 
certos, nunca nos rios, riachos e 
lagos.



Você pode ajudar a conservar a água

Quando as atividades hu-
manas interferem no ciclo da 
natureza, aumentam as possi-
bilidades de ocorrerem secas, 
enchentes e desastres, prejudi-
cando muitas pessoas. Assim, 
se alguém joga lixo nas ruas 
ou utiliza banheiros sem os de-
vidos cuidados, pode acabar 
poluindo nossos rios ou até 
mesmo os poços onde pega-
mos água.  Lembre-se: o que 
ocorre rio acima prejudica a 
vida de quem mora rio abaixo.  

 
Então:

Proteja as nascentes

Se o volume de água que 
brota da nascente diminui, o ní-
vel da água do rio também irá 
diminuir. Muitos rios podem até 
secar quando suas nascentes 
não são protegidas. Para con-
servar as nascentes é importan-
te manter a vegetação em suas 
proximidades.

Conserve a mata 
ciliar dos rios

A mata ciliar é a vegeta-
ção que se encontra ao redor 
dos rios. Ela funciona como 
os cílios de nossos olhos, que 
os protegem da poluição e da 
sujeira. A vegetação nativa pro-
tege os rios de assoreamentos, 
erosões, impede que a água 
fique barrenta e facilita a vida 
aquática. Enfim, a mata ciliar 
tem a função de proteger nos-
sos rios!



Você sabia que: 
• O ser humano pode 

passar até 28 dias sem comer, 
mas apenas de três a quatro 
dias sem beber água.

• Uma pessoa bebe em média 
cerca de 60 mil litros de 
água durante toda a vida.

• Uma pessoa gasta cerca de 
250 litros de água por dia.

• Para fazer um quilo de pão, 
gastam-se da plantação de trigo à 
padaria, mil litros da água.

• Para cada mil litros de água utilizada 
pelo homem, 10 mil litros tornam-se poluídos.

• Muitas crianças morrem todos os dias por beberem água 
não tratada ou água poluída. 

• Na nossa região, a água que abastece a população é 
captada no rio Itajaí e que, em determinados pontos, já não 
é mais possível a sua coleta para o uso do ser humano 
devido à poluição? 

• Você sabia que, na nossa região, apesar de termos 
uma população pequena, a água dos nossos rios recebe 
grande carga de resíduos líquidos como restos de produtos 
químicos, óleos, esgoto, agrotóxicos e outros?



Lixo, um problemão para os nossos rios!
Agora que a gente já sabe um 

pouco da importância da água e 
dos nossos rios, além da preocu-
pação que as pessoas devem ter 
com o bem do planeta, vamos 
reforçar a mensagem da necessi-
dade de cuidarmos melhor do lixo 
que produzimos.   

É muito desagradável perce-
ber 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 entu-
pidos de lixo também prejudicam 

bastante a cidade, ainda mais em 
épocas de chuvas, provocando 
enchentes e espalhando resíduos 
por todo o lado? E isso, com cer-
teza, ninguém quer ver. 

Mas, como vamos deixar de 
degradar o meio ambiente se 
a cada dia produzimos mais e 
mais lixo?  Não vamos nos es-
quecer de que os recursos na-
turais utilizados na fabricação 
de tudo o que a gente come e 
usa um dia pode ter fim. 

Por isso, precisamos REPEN-
SAR tudo isso! O problema do 
lixo no nosso dia-a-dia tem so-
lução: basta todo mundo fazer a 
sua parte e ajudar. 



Nosso lixo,  
o que fazer? 

Como todo mundo sabe, no 
nosso dia-a-dia produzimos 
uma grande quantidade 
de lixo. São as sacolas de 
supermercado, os livros e 
cadernos antigos, a garra-
fa plástica do refrigerante, 
vinagre, álcool, azeite e outras,  
o brinquedo quebrado, a lati-
nha de bebidas em geral, etc... 
Tudo isso, forma uma enorme 
quantidade de material que vai 
se acumulando em lixões, aterros 
e quintais das casas. 

E é o lixo um dos grandes pro-
blemas ambientais que enfrentamos na 
região do Alto Vale.  Talvez você, es-
tudante, nunca tenha se preocupa-
do com esse assunto. Grande parte 
das pessoas se preocupam apenas 
em tirá-lo de dentro de casa. Lon-
ge dos olhos,  ninguém mais pensa 
nele e acredita que o problema já 
esta resolvido. Será que está mes-
mo resolvido? 

Longe da nossa vista, o lixo continua 
incomodando, poluindo o solo, rios, la-
goas, lençol freático, provocando incên-
dios. O mau cheiro e o acúmulo de su-
jeira também fazem mal às comunidades 
próximas, atraindo ratos, baratas e outros 
animais. Na verdade, os danos vão muito 
além do que a gente imagina. 

ATÉ QUANDO VAMOS PRODUZIR LIXO SEM 
NOS PREOCUPARMOS COM O SEU DESTINO?

UMA PESSOA PRODUZ, EM MÉDIA, 
MEIO QUILO DE LIXO DIARIAMENTE, 
OU SEJA, UMA PESSOA COM 18 ANOS 
DE IDADE JÁ TERÁ PRODUZIDO EM 
TORNO DE 9.550 QUILOS DE LIXO. 

ESSE LIXO OCUPARIA A CARROCERIA 
DE UM CAMINHÃO DE PORTE MÉDIO.



Um problema moderno
Com o crescimento das cidades, das indústrias e o 

aumento da população, é crescente a necessidade de 
consumo, o que gera quantidades cada vez maiores de 
resíduos. O volume de lixo produzido pelo homem 
atualmente é tão grande, que  ultrapassa a capa-
cidade da natureza em absorvê-lo ou extingui-lo.   
O homem, por não saber o que fazer com tanto lixo, dá 
a ele um destino inadequado, causando degradação da 
água, do solo, do subsolo e até do mar.

Prejuízos causados pelo lixo
Quando o lixo é descartado no solo sem nenhuma proteção ao meio am-

biente, ele forma um líquido escuro conhecido como chorume, que é malcheiro-
so e muito poluente, podendo contaminar a água e a parte de baixo do solo. O ar tam-
bém é contaminado pelo odor ou pela fumaça que se produz quando o lixo é queimado. 
Além disso, o acúmulo de resíduos serve de alimento e abrigo de animais como ratos, 
moscas, mosquitos, baratas e urubus que são transmissores de doenças graves.

Muito tem se falado na 
substituição dos lixões pe-
los aterros sanitários. Na 
nossa região, ainda temos 
lixões, que são os locais 
em que o lixo é deposita-
do sem qualquer tipo de 
tratamento. O lixão é fon-
te de poluição: o chorume 
liberado pelo lixo e outras 
substâncias podem conta-
minar o solo e a água. Os 
resíduos a céu aberto fa-
vorecem a proliferação de 
ratos e insetos no local.

Já os aterros sanitários, 
são os locais preparados 
para receber o lixo com 
impermeabilização do solo 

´

Lixões x Aterros Sanitários
(impede o vazamento do 
chorume) e captação do 
gás metano (liberado pela 
decomposição da matéria 
orgânica e que pode ser 
transformado em energia). 

Longe dos insetos e com as 
substâncias contaminantes 
controladas, o lixo deixa 
de ser um problema para a 
população, principalmente 
de saúde das pessoas.



• Mortandade de animais sil-
vestres: Animais morrem ao ingerir 
plásticos e outros materiais. Outros 
são contaminados por resíduos jo-
gados nas margens e nas águas dos 
rios;

• Inundações: O lixo que é jo-
gado nas ruas e estradas entope os 
bueiros e, quando chove, aumenta 
as inundações e erosão, pois desvia 
o caminho natural da água; 

• Doenças: Os depósitos de lixo 
a céu aberto são locais de alimen-
tação e reprodução de animais que 
transmitem graves doenças, como 
leptospirose, cólera, verminoses e a 
dengue;

• Mau cheiro: O esgoto sem 
tratamento e o lixo a céu aberto cau-
sam cheiro ruim;

• Degradação da paisagem: 
Além do risco para a saúde, o lixo dei-
xa a paisagem feia, não é mesmo?;

• Contaminação das águas: 
O esgoto lançado nos rios, sem tra-
tamento, provoca a contaminação e 
torna a água imprópria para o con-
sumo, para a nossa vida e a de ou-
tros animais;

• Problemas sociais: Os depó-
sitos de lixo a céu aberto estimulam 
a sobrevivência de famílias em con-
dições subumanas.

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

Reflita: Se jogarmos uma latinha ou garrafa plástica de refrigerante em local 
inadequado, ela pode acumular água e criar mosquitos transmissores de doen-
ças. Pode ainda entupir o curso natural da água e causar inundações. Se assim 
agirmos essa será a nossa herança para as próximas gerações, pois, o tempo de 
destruição pela natureza destes e outros materiais, é muito longo.

• Problemas na in-
dústria: O lixo que é le-
vado pelos rios prejudica 
a indústria. A Usina Sal-
to Pilão, por exemplo, 
chega a paralisar a ge-
ração de energia para 
limpar as grades – por 
onde passa a água que é 
conduzida para movimen-
tar as turbinas – que ficam 
entupidas com o lixo que 
desce pelo rio.



• Aproveite os alimentos 
integralmente e aprenda a fazer 
compostagem: além de reduzir a 
emissão de gás metano produzido 
pelo lixo doméstico, você pode ter um 
jardim saudável e bonito em casa.

•  Compre produtos 
reciclados, especialmente papel, cuja 
produção economiza energia, polui 
menos e poupa florestas.

• Incentive programas de 
coleta de lixo 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.

• Repense seus hábitos de 
consumo: recuse o desperdício, 
reaproveite os materiais, presenteie 
com produtos fabricados 
artesanalmente com material 
reciclado.

• Reutilize sacolas plásticas e, 
sempre que possível, utilize sacolas 
de pano ou fibra para carregar suas 
compras.

• Crie o hábito de doar 
roupas,  brinquedos, móveis, livros 
e  objetos que outras pessoas possam 
utilizar.

• Faça blocos para anotar 
recados ou fazer rascunhos utilizando 
o verso do papel que já contenha 
coisas impressas.

• Não jogue no lixo aparelhos 
quebrados. Muitos podem ser vendidos 

LIxO: 
ResPoNsAbIlIDADe De toDos Nós

É necessário 
pensar em saídas

ao ferro velho ou desmontados, 
reaproveitando-se as peças.

• Coloque o lixo em sacos 
plásticos apropriados ou utilize dois 
ou três sacos de supermercado, um 
dentro do outro, para impedir que eles 
rasguem com o peso do lixo. Proteja 
materiais cortantes, como cacos de 
vidro, em uma grande quantidade de 
jornal para evitar que os catadores 
se cortem. E não se esqueça de 
escrever do lado de fora, o conteúdo 
do pacote. Use também embalagens 
vazias de leite e suco para a 
colocação de cacos de vidro. 

• Deixe o lixo 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 em casa até a 
próxima data de coleta.

• Não queime o lixo: você 
estará poluindo o meio ambiente e 
as cinzas não podem ser recicladas, 
além de sujarem bastante o ambiente 
! Também não jogue lixo ou entulho 
no mar, em rios, canais, lagos e 
bocas de lobo.

• os resíduos jogados pelas 
janelas de veículos nas estradas, além 
de poderem ocasionar acidentes, 
entopem os bueiros e, nas épocas 
de chuva, acabam provocando 
alagamentos.

• Utilize as lixeiras da 
coleta seletiva. 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).



Para que os resíduos possam ser 
reaproveitados ou reciclados é preci-
so antes fazer sua separação. Somente 
depois de separado é que o material 
vai para a fábrica, que os transforma 
em novos produtos. 

Existem muitas fábricas que fazem a 
reciclagem, mas só compram o resíduo 
que foi para o lixo,  se este já estiver 
separado. Por isso é importante que 
quem produz o lixo assuma a respon-

O lixo que pode ser reaproveitado 
não deve ser misturado com restos de 
comida e descartes de banheiro, pois, 
fica contaminado e é mais difícil separá-
-lo para envio à indústria de reciclagem. 

Se o vidro que foi jogado no lixo que-
brar, vai misturar com papéis, plásticos 
e restos de comida, dificultando a sua 
separação. E se dentro dele houver resto 

sabilidade da separação.

Sendo assim, antes de enviar o 
lixo para o destino final, deve-
mos separar o que pode ser re-
aproveitado – seja para reciclar ou 
para compostagem – evitando que se 
contamine com restos de comida, por 
exemplo. A este processo de separa-
ção chamamos de Coleta Seletiva. A 
reciclagem é o processo de reaprovei-
tamento do lixo.

A separação do nosso lixo

É preciso separar

o uso de material reciclado diminui a extração dos nossos tesouros naturais: 
uma lata usada, por exemplo, pode ser transformada em uma nova lata. e, de 
lata em lata, evita-se que o planeta se transforme em uma LaTa de Lixo.

o sistema de coleta seletiva, separação ou triagem do lixo pode ser 
implantada em casa, por exemplo, na escola, numa empresa, num bairro 
ou até mesmo numa cidade.

de alimento acabará contaminando todo 
o conjunto, pois, poderá já estar  em de-
composição. 

 Por outro lado, quando o cidadão 
comum se responsabiliza por separar 
previamente o seu lixo, o trabalho de 
aproveitamento dos materiais torna-se 
mais viável e não compromete a saúde 
de quem o está manipulando.



Recicláveis e não-recicláveis

RECICLÁVEL 

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

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

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

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

NÃO RECICLÁVEL

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

 

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

 
 
 

Ebanite (cabos de panelas, 
tomadas).
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Nem todo lixo que produzimos pode ser reciclado pelo processo industrial.



Você economiza e a natureza agradece
A maioria das pessoas já ou-

viu falar em reciclagem e nos 
benefícios que essa prática 
pode trazer para o meio am-
biente e para a economia. 
Mas você sabe o que é recicla-
gem? Trata-se de um processo 
industrial que converte o lixo des-
cartado em outro produto semelhante 
ao original ou igual. Lata de refrige-
rante pode ser transformada  em nova 
lata  limpa para uso de outra marca, 
por exemplo. Ainda na reciclagem, al-
guns materiais cuja primeira utilidade 

terminou pode ser transformado 
em outro produto. O plástico da 
garrafa PET, por exemplo, pode 
compor vassouras novas e até 
mesmo fibras para fabricar  

moletom ou sacola.

Reciclando materiais como plás-
ticos, papel, latas e vidros estamos 
também economizando matéria-prima, 
água e energia. A reciclagem ajuda a 
aumentar os espaços para depositar lixo 
nos aterros sanitários e o resultado é um 
ambiente mais limpo e mais bonito.

Repetindo o ciclo
Reciclar significa “repetir o ciclo”. Ao reciclar, economizamos energia elétrica, 

poupamos recursos naturais e trazemos de volta para consumo, aquilo que foi jogado 
fora e não teria mais utilidade. Como já vimos, para poder ser reciclado, cada tipo 
de material deve ser encaminhado separadamente para a indústria de reciclagem.  
O lixo, portanto, deve ser separado, processo conhecido como coleta seletiva.

Criatividade
Reaproveitar é uma questão de consciência e criativida-

de e reutilizar é uma das formas de evitar que se descarte 
o que não é lixo. Além disso, a reutilização, a restauração 
e a reforma dos mais variados objetos são atividades que 
podem significar ocupação para quem tem tempo livre e 
trabalho  para quem precisa ganhar dinheiro. Antes de jo-
gar algum objeto no lixo, pense: “será que isto poderia 
servir para mais alguém ou ser reaproveitado?”

Reduzir: questão de consciência
Reduzir quer dizer economizar de todas as formas possí-

veis a fim de minimizar a produção de lixo e diminuir o con-
sumo e o desperdício. Cada um deve aprender a controlar a 
quantidade de lixo que gera e entender que a redução não 
implica um padrão de vida menos agradável. Trata-se de re-
ordenar os materiais usados no dia-a-dia e adotar atitudes 
para evitar a produção desnecessária de resíduos.



A responsabilidade é nossa!
Além das dicas que você conferiu, há muito mais a ser feito.  

Tudo depende de uma boa parcela  de vontade para mudar  
hábitos errados e transformar a nossa casa, nossa escola ou  
local de trabalho em um lugar cada vez melhor para se viver.

E então, vamos ajudar a construir o mundo saudável 
onde todos nós só temos a ganhar? Somos nós que 

escolhemos se o que queremos é a poluição, sujeira e 
degradação do meio ambiente ou uma natureza  

sadia em que a sociedade só tenha a ganhar.

Você acha que podemos nos unir e  ajudar a cuidar  
do nosso planeta como se fosse a nossa casa? 

Só assim, o futuro será melhor!



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:

Poluir o meio ambiente é crime!
lei Federal nr. 9.605/98 “dispõe sobre as sanções penais e administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente”.
Assim, quem pratica crimes ambientais, estará sujeito às penalidades.  

PolíCiA MiliTAr AMbiEnTAl dE SC 
 Telefone: (47) 3526-3213

FATMA - CodAM - rio do Sul/SC 
 Telefones: (47) 3521-0740 e 3525-3473

secretarias ou departamentos de 
Meio Ambiente da Prefeitura do seu município

sAiBA mAis:    www.usinasaltopilao.com.br    •    www.facebook.com/rioitajaipedenossaajuda    •    Fone: (47) 3353-6018

DENUNCIE


