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Nascente de idéias e ações em defesa
dos recursos naturtais
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ASSEi\IBI iIA DE MINAS:

NASCENTE,E [)L IDEIAS E AÇ()LS E1 1)EH'4SA DAS AGtJAS

É resautsabiiidade dos homens (te hoje

cuidar das condições de vida das futuras

gerações. Nesse sentido, preservar e

piaeger 05 CCtit5O5 tiaturais, a1)rendendo

a otimizar sua utilização e evitar o seu

desperdício deve ser uma preocupação de

toda a sociedade.

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais

vem cumprindo o seu ia tpe 1 nessa luta.

especialmente em relação aos recursos

hídricos, às florestas e à gestão de resíduos

sólidos. As leis em defesa (Ias águas, de

política florestal e pala garantir o

desenvolvi ni eu to do Estado com

sustentabi hidade que foram criadas em

Minas são pioneiras no País e serviram de

exemplo para a criação de legislação em

outras unidades da Federação sobre esses

temas. Além disso,  promove

periodicamente eventos institucionais para

tratar de assuntos ambientais.

() trabalho da Assembléia para a

preservação dos recursos naturais só

alcançou essa qualidade e amplitude

porque, t[éiii de ser desenvolvido em

)aiemicøiu asocie(ladeciil e com osórgãos

do governo ligados à área ambiental. conta

Cliii) a de dWeciali5lL5 e de todos

aqueles que defendema o meio ambiente.

Nesta publicação você encontrará um relato

cia atuação específica cia ALMG na defesa

das águas com nu i histórico dos eventos e

das ações promovidas e da legislação a

respeito de recuisos hídricos e suieunento.

Além disso, você lxxierá aproveitar algumas

dicas úteis sobre COlhO evitar o desperdício

de água, energia elétrica e alimentos no

seu dia-a-dia e sobre como remitilizar o

lixo. E apenas unia amostra cio que cada

um de nós pode fazer.

A Assembléia acredita que podemos mudar

a atual relação que teutos coto o ambiente

sendo iii ais conscientes do nosso papel

nessa mudança. O mínimo que fizermos.

se foi' por toda a vida, será ciiiii certeza

iilttito itara a conservação (la italtueza -

da dual SOmOS parte.
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Pai - l verd-

Ri	Sim, a k'i I'tit'r.iIkl tl trat,1
dits i'eClIi'Sos iu'iiricis si stn'guit

lis allos, Ipi)s 1 criaÇ 'iii tia Iii
esi idual	1 P)" Ci o lieç

tudo o histdric A criaçi

c:ida 0111:1 leias liii 001:1
'sjo'cit lC:( e '1 ivoiVuli :1

efetiva dos deputados e a

u:iiiii'ip:içtiii.ia si i'ied
:Iiiil :1 peili! \uuuu' itt'!]] taz iddi:t

mudanças	\u\ \

proiioveraiii

AS ÁG tIAS 'I'IM 1 )EFENS( )l IS

Q[E NÃO FlCA1 PARADOS

Ríbeiri i i I w  o c ri: ido ttitI	o:( ^ i i it, jartt_ de seU i1tttiU;ti 1 ii:L'Lel]le tlii Riu ai

l:ILIicsço . IiiLIlIiCÍJiii) de S.I(i Ruit1ii.& (Ii	iI1LS/ii(i. Cr15c(1L utiviid .ie stOl ai

StJi)iti

tisiifruii

Por isso. desde cedi. Rihirinhii um dekiisnr :lpaiXiiil:uii (141 iiieiui IlilhIelIte e, elo

esi ieCi:t i . (los rio .. EIII 1)1)1), qu:tlldo iistiii a trabalhar na AL\l(i, ficou fdiCíSSiil)i)
Cliii] 1 iiporttiituiadi li ver de ptoiti :1 atttaçici LII Puder !,egisl:Ití\'(i ui)irieiiii Ila
(tu iiieio :Lii1t)ieiili. :1 Partir tI:u. l):LSSil Ll 1 lconhI)nlii:Lr l i LSu1 a IOLSSLP OS ti th:iiliiis e
ixeiCer ti seu papei de ci(adiit sttiijiri qio	ioiii:t, Hoje, Rjiiiiriiilio é uni iioliiiiiiii
ciiiiliecedordusav.iiiçiis iibtidi.is itt iegisl:iça :iitil i ieflt1i e iltis 1:111,5 iiiircintesoi'orriiltis
iiessa2irea na AI.M(i. nos tiltimus anos. Eu) visita a seu pai. t inevitável falar C111

orgulho sobre o :issuuto. LS margens ii riu.fl
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importante dizer que é fruto deas leis a criação e estruturaçu de 6rg:u s atuantes

laár(I1li)hiental, coiti() o Itisi ituto Mii iciro de Gestão (LIS Águas ( Igain), a Ftiodaçio

Estadual do Meio Anihiente ( Feun 1 e o Iflstitutii Estadual iii 1 : Iorest:is ( IEF). l'orsiigestao

da ALMG e a partir dessas leis, essas instituições, que repn'seiitam aspectos específicos do

meio ambiente, ficaram sob o comando único da Secretaria de Estado de Meio Ambiente

e Desenvolvimento Sustentável, compondo o Sistema Estadual de Meio Ambiente

Sisema. Com isso, é. possível fazei' uma gestão integrada em deka das bacias hidrográficas.

Foram coados tainhein os c)lintes e agencias de bacias. a (lpe San Francisco 1 H91) e a

Cipe Rio Doce (1999).

Pai	() t i ne é nula Cipe?

Ri	Cipe é tona Comissão loiei'estadoal Parlamentar de Estudos pala o

1 )eseiiv dviineiuO ) Sastentável das Baci as. ( ) sen ( h jeti\ o e juntar esf rços políticos e

técnicos dos Estados onde se situam as bacias, tendo em vista a recuperação, a

preservação e o desenvolviniento (los meios físico, biológico e socioculturai delas. ;\5

Cipes promovem várias reuniões para ouvir a população que vive próximo às bacias e
discutir () uso racional (los recursos hiídricos.

Pai	Então, certailwnte t Cipe São Francisco deve ter debatido sobre 1) projeto de

transposição do Velho Cli ico.

Ri (:l:tu'o. Muitos aspectos coiiti'oversos de cai':Lter técnico e politic t-t:in era Ividos

na realização dessa proposta. Por isso, a Al,\l( i já promoveu diversos eventos (11W

reuniram. em amplo debate, a sociedade civil, os usuários e o poder público par:t que.
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jiII1ILv IIL'IiiitILIII	IlIÇrS 1Ih	1ítSI\LIII a \aZaI) LILI rio 1 t , atelidalil :L

IigíIiIll:ts (1)) semi irkhi setentrional.

Pai	Aimnla I)emn qiu :ilgi&m se I i ) C1 I I) L'flhii () ri). Akimi dl) seu vaI))) natural, ck.

II) )S')) p:itriiioii,

II	I)iS ), CIIi C))IIieFii))T iÇ.i dos (X) anos (1(1 Iio S.io Francisco, em I91. a AL\IG

anil dia Lei li" 11.0ff. ( (lii))) a \kd:iIIi;i (X) AllIs Ii)I S1(L F:iIcisCo Li 1

13.92'), :\çoi'S COlho oSSIS cuimlrihmiemn J)LO a prtserv:lÇad) do rio) C P1t :1 hhlOhili/ílÇao)
da s o'i dI:IÁIC il:m I lesa ks recursos hídricos.

l':n'IoLm I1(IIiIeil:lgeifl e lic:i l :lra (1 lohh) idIflhleCe. ()Ii:Llhio eli Ir:) vem. alumia
viagem itie fiz ao Nordeste. tive a felicidade de conhecer V;irOL P°° do rio, ate sini
íoz, em AI lgoLs.

li	E.	moeu oTmho, iii:Ls por emiqtiamlto vai matando a cuiriosiihde lendl a
LII' leI:11IFi) de dmi:is Viagens tciiiC:ls teilas 1111) Ri))	:to !:I.OILIS1	LIII
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do seu 1)alIiuiÔnio ('Illt1iid e natural. ()
levantaiiientu integra os esforços
reunidos na Campanha Rio São
Francisco Patrimônio Mundial, que visa

iUiilu de património nondial da
hninanid ide para os bens culturais e

iR ir:us existentes no vale (to ii0. Foi um
passo importante para documentar e
divulgar (54' patrimônio, juntando-se às
(temaIsaçot's (lesei iolvidas pela ALMG
em prol do tio.

Pai - Filho. aio pouco (li) I1OSS)

(1uiiltaI. existem aÇões parecidas ei n defesa
(te outros tios?

Ri - Ah. sim! A Cijx' Rio Doce é muito
atuante e veiu fazendo inu belo trabalho.
No ano p:1\':tdO. ela 1)iihliCoii a relatório
tcnico 'Sio Doce i.iiiipo Plano (te
Esgotos Sanitários p:lr:L a I)tspaluição (Ia
Bacia hidrográfica do Rio Doce — . ( ) plano,
criado ei ii conjunto com OS governos
niuiiicip:ns, estaduais e federal. além das
principais instituições representativas da
Bacia do Ri)) Doce. pretende retirar ate
2020 cerca de 90% do esgoto que
atualmente é despejado na Bacia, o que
ai contribuir muito para a melhoria (Ia

(1lIali(liide (te vida tht popiltaçál).

Em 200k, por meio (te uma ação
integrada da Cipe e do Governo do
Estado foi incluída  unia dotação

orçaitientária (te u milhões de reais para
elaboração (te projetos (te sistemas (te
tratamento de esgoto FIOS 10111) icÍpiOS

carentes da Bacia do Rio Doce.

Ri - Além desses dois grandes rios, vários
outros, lagoas, barragens e represas são
temas k debates. S para o senhor ter unia
idéia, a ALMG criou 1111)3 Comissão
Especial das Estancias Hidrominerais. ontn)
pmhleiiia sério que Minas vem enfrentando.

Pai	Interessante, fale mais sobre isso.
filho.

Ri -- No início, o objetivo era estudai' a
situação das estálicias hidrominerais (lo Sul
(te Minas. ma,s depois a comissão ampliou
S03 análise para todas as estâncias
mineiras. Foram feitas várias audiências
públicas e visitas 30S municípios para ouvir
os inoi'adores (Ia regia)) e recuttuer
documentos (te autoridades e especialistas.
A conclusão foi pela necessidade da adoçio
(te várias medidas, entre elas: a apresentação
de uni plano diretor de turismo I)t3 o
Circuito (Ias Águas, a criação de uma
eu t id ide regional capaz de promover a
gestão integrada (lo turismo no Estado, a
revitalização dos jtrqimes de ágnas minerais
e balneários, a restauração (te rodovias (te
acesso ao Circuito das Águas e a Aramá. O
documento foi entregue aos Poderes
Executivos estadual e federal.I'ai	Eli!

9



1kiI'íUl1))S ti(tr CO11VtT1I1d() ll,)rLs Sl)t( iSSo.

Ri	l'is. E iiin p:il:i jr :ií, i)iii;int, lodos isses aiins. :i •'\L\i(' procurou se 1'mar uiii

	

t'fl1:L	ti,, il]l1llIte,	nk	uky.iii	u1Icl!Irl1ns

Ii(lliI1ÇL51X)IiIi('tS. iiias l:tri)lii llIIresel)l:(flls,l;tSÜCietlUle. 1)l,,lfl(,VtIldOStI1)ifl;UiOS,
ílll'.	IlIlllCL'. L lLlS iI	1lti),Ltt ' .	iL1(lilllL	j)LilI)L	t	ltlIli('''

Ii São I:tiil:is as :tçãvs Potiti legislativo elo iuul das águas t iu i rra 'oc ter rima
1(1)1:1 do tatrr:ii,lu' riu inovimento. ienho tiit Eilareui ruhlncn,s. I'ti:LS Jl]illlla'C011ttS,
desde a tkcatEi de )O Ir 'ram realizados cerca de 100 eventos para (k1)Uer o assunto.
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• S	ii ii	tde \lin:u,	I))3)	II 20021
• Ciclo tk lh:Ioites 1io:ts Ia Ai:	(1
• Ciclo de 1 )ehates Nossas Águas (2000)
• Ciclo de 1 )ehates Prtl)i3logo Interamericano de Gei'encOnnenro de Águas (2001)
• Ciclo de l)ebales PruRçao Ánbieittal na Bacia do Rio das Velhas (2001)
• \ioviiueuto ''Minas uni 1 )efesa (FLS Águas (20t1

• Ciclo Ili I)eluttes Revitalizaçao e 'Iransposiçan do Rio San Francisco (2003) e Rui

1 )efesa do Ra San Francisco (2004)
• Seniin:irio Legislativo 'Saneamento Ambiental	1)elnandas e Intervenções

Necessíri:Ls' (200a)
• Seminório Cultura e Paz	Al` Fórnni tias Águas para o l)esenvolvino'nto

SusIentvel de Minas Gerais (2005)
• Ciclo de l)ehates 'flaiisposiçilo do Rio Sao Francisco (200)
• S° Fórnni (Lis Ágnai para o l)esenvolintenIo Sustentóvul de Minas Gerais (2006)
• Seminlírio Legislativo ''Lixo e Cidadania: Políticas Públicas para uma Sociedade
Sustei iível '' (2006)
• 6° Fúruin das Águas pata o l)esenvnlviincnto Snsteiitúvel de Minas (i erais (2007)

• Api' 'aço (bIS leis que criaram e eit'titur:u':lio os ára2ns: wlhiili:us	C;ilIl.

Feani e IEF - na Stsa'etaria tle Meio Anibieiae e I)esenvolviutento Stisteiitúvel
• Incentivo e itioltilização atra a cri;tç'!o dos (a)mitt(. conselhos o agencias de bacias
It idrogr(íficas
• I)esenvolviuiento. pela Cipe S,,-Io Francisco, de estudos e debates sobre a
transposiç 'io do rio e, pela Cipe Rio l)oce, do Plano de Esgotos Sanitirios para
1)espolniçiio da Kacia 1 lidrngrát'ica
• Criaçio da	iiiissiío Especial das EsI:incias 1 lidrontirierais
• (:i'iiçíto da Frente Parl:uuent:u de Defesa e Preserv:tçio das Agitas

1



1 ETS ESTAI)t JAIS RELACIONADAS AOS RECURSOS

1 IÍI)RTC()S E SANEAMENTO

(,idua o histórico da:, principais leis que live ani origeili em l) i '(i i tl ( iS elaborados peia
!\sscIilblei:i 1 gislativa e qite Coi1t:trtn) com ampla IvulQuaçã da sociedade duruite
a SUt tramitação. em audiências públicas, eventos institucionais e retIfIióes técnicas
COIl) (15 Segtilei)los interessados.

Histórico ChE legisi aÇi.() SOl)l'e reCUl'SOS hídticos e

saneamento:
1 99 1 —criadaa Lei n° I4S61,qoeiuslituiapolíiicaliotestaldoEStadis

1992 (anoda 2 Conferência Mundial para o Meio Ambiente - Eco 92) aprovada a IÁ'i n° 10.629,

qii(' t'SiihCldCl' oconceito ik' rio de preseii'tçaii periiIai lei 1te. e  Lei I 10 I0.79•$, que dispõesobri.'

iiiaiiaiiCi:tis destinados ao ihistccmiemito público.

1 994 ___ at lr vaila:IIÁ'i ii 1
(Ai Feiteral ii'9t,tic l997.(Madaali'i FstaduaI ii 1 I.•i0,qtieiitovoti :iincilpoi':trocoiiceilod
ilesitvolvimuemmtosustentavcl na polítk 1 1a dedeeiivolimi'iito agrícola. Criad;taIÂi ii" 11 .720,
91k (IiS1)i'X' sobi'i' 1 política ctaiIual de sai cai i colo hasico.

1995 - o liecrelo ii 37.191, do governadot'. cria o Cooscili Fsi;idual de Recursos Ilídricos,
j(ar:i)irOiItOVeragesCÏOda1iolítiCai'sladoaldei'ecIiNOsllÍdricOs. Falei Esl:idoal ii") 11)1)3
cria a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e l)escnvolviiuenio Sosteneivel. dliii atuação nas

:íi'iis de poluição industrial. íglias e tloi'eStLS.

1996 - cilada a lei ii" 1 2.26S, que dis1xc sobre a pesca e a aquicultura no Esiado.'

1997—ala') Estadual a' 12.)'ii alteraoiotoedoík'parlamenlodi' RecuNosllÍilricospar:i Instituto
\iioi'iio li'(itio ilas\gti:ts. aiopliandosoas itribuiçõ'se transferindo Sua gI.i.StilI da Secrelai'iaik
Minas e Eiicrgia latia :1 Secivtu'ia do Meio Aiiibienlv. Aprooiil;i a Lei Estadual o" 1 2.96. que haIa

ii' I2.(l3 cria opi'ogr:inim
etadoal de cons(i\içao da água.



1999 - a legislação estadual fui atualizada pela Lei n° 13.199. O Pondo de Recuperação. Proteção
e 1)esenvulvimentu Sustentável (Lis Bacias 1 lidrográlicas do Estado de MOias Gerais 011 idru) foi

implementado pela Lei Estadual n° 13.194. Criada inicialmente para incentivar as empresas a
financiar a despoluição das ógii as, a lei teve sua aplicação ampliada na organização e no
(leSei ]volvi mel ]to dos comitês e (hLs agências de bacias. Lei o' 13.31 7, que contém o Código de
Saúde do Estado de Minas Gerais.

2000 - O Decreto n° 41.203, do governador,ador, rego lamenta a Lei O 545, de 1991, que trata de
produção. comercialização e uso de agrotóxicos. Criada a Lei 00 13.771. que dispõe subre a águas
subterrâneas. Lei n° 13.460, que institui o Programa Estadual de Economia de Materiais. Lei 0

13.766, (I UC dispõe sobre a Política Estadual de Apoio e locentivo à Coleta Seletiva de lixo .", . lÁi 0

13.796, que dispõe sobre o controle e o licenciamento dos empreendimentos e das atividad
geradoras de resíduos perigosos no Estado. Lei o° 13.803, que dispõe sobre a distribuição da
parcela da receita do produto (IA arrecadação do ICMS pertencente. aos Municípios. Essa lei
conhecida como lei Robiu 1 loud 11 V , e estabelece, entre seus vários critirios de distribuição, o
chamado ICMS Eculógicu', que premia tanto os Municípios que dispõem de unidades de
coliservação como aqueles que investem eiii saneamento básico.

2001 - Lei 10 14.1 28, que dispõe sobre a Política Estadual de Reciclagem de Materiais. Criada a
lei 1° 1 1. 12% que estabelece condição para a implantação de unidades de disposição final e de
tratamento de resíduos sólidos urbanos.

2002 -criada a Lei o° 14. 181, que trata de proteção à fauna e flora aquática e de desenvolvimento
da pesca e da aquicultura, e a lei n° 14.309. que trata das políticas estaduais de florestas e

ttÇão à hiodi veiidade.

2004 - criada a Lei n° 15.08-y , que dispõe sobre rios de preservação pernmaimeimte e dá ouras
pro'idncias.

2005 - Lei o" 15.441, que dispõe sobre :i Educação Ambiental. lei 0° 15.9 10, que dispõe sobre o
Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias II idrográficas (lo
Estado de Minas Gerais - Fhidro - e dá outras lomvidencias.

2006 - Lei n" 15.971 , que assegura o acesso  a informações básicas sobre o meio ambiente.

2007 lÁi n° 16.689. Essa lei altera as Leis u°' 13.766/2000 e 15.441/2005, introduzindo duas
vas obrigações: 1 os órgãos e entidades da Adio i  istração Pública direta e indireta do Estado

lI



(levei i) iiisiitiiirc lctascletiv;ide lixo. na IiÍ l I!';t((te ili(xisteiiCia(Ie IegislaÇio I l)iiflicilxil periiiieiite:
2 is itivid:idesde(iluCaÇo ilfil)iefltal na redepúhlica ilecusinu deveu) i I lei u i c Sol) a oriviltação
ducuIegiadoescolai :1 iui1)l:ui iCIo desistema de reco lliiii lei it SeletivudelesRii ]os iecicl:iveis.

vis iiiolifiudus Siil)S(:u)C!alflleliC por leis sii(XiVeiiiii1CS.

DICAS DA C()PASA PARA RE[)EJZIR SEEJ GASTo DE,

E PRESI'RVAR OS R ECI 1 RSOS HÍI )R ICOS

No dia :i (101 da 511:1 casa:
• :110 laar as maos. feche a uirlieira na liora de eusabo:í-las:
• para eSCi>\ir os ileutes ou lazer a bailia. laça o niesnio. Só volte a abrir a torneira na
lior:t de enxaguar:
• w,1111:1 o mesmo costume na lunt de lavar 	e louç:is: ui:u)teuha a torueir:i
6cli:ida lia hora ile ensaboar:
• os vasos sauit:irios podem cousuuar ate iO da (igua de uso douisiico. l)iniinua o
1150 (la descarga:
• ix'gulc j)eriodi( iiiiemiteavólvula ik (lesc:Irg:i:
• uuuc:i jogue papel, pontas tk cigarros ou lixo dentro do vaso, pois, :ilui de g:Lstar
uliiit:i :LgiI:i, podeui i':tus:u enluliiuiemitis:
• fique :iteiito aos v:lzaifleu tos qlie pixteri ocorrer tio lndr uieIro. Confira sei] ludrôiiietro:
• os haulios deuiorados cousiinieni .7" cia :ígn:t (te lis)) diiiiiislicii. P:ui você ler uuia
kkia, cimico unuutos COfli o chuveiro aberto Consumem 60 litros de :gua:
• (limiuu:i o 1 ,111\o do cluiveiro e. quando estiver se ensaboauilo. faça-o com ii chuveiro
ficli:Liii

• se lor iuilislieuSóvcl cc uso cl;i mangueira. utilize seucicix o esguicho (tipo bico).
Assiui. quaudii voC. lião estiver utilizando, o fluxo de igua ser:i iiiierrouipido:
• evite lavar as calçadas, garageus e carros varias vezes por seiciaua, assm coulo
irrigar os jardius:
• tito use jato de ógu:i para varrei , o chio. t ise vassoura:
• ia hora de lavai' o auiouióvel. troquei uiaugueira pelo balde de igua:
• quando íor viajai', desligue o registro de entrada de Água. evitando qualquer
clesperdicio durante sua ausncia:

ir



• faça vistoria peri(dic'a para verificar se existe alguma anomialidade nas proximidades
(los CanoS, como paredes moladas OU 100! hadas. terreno 11)0! hado, piso fofo, ruído
provocado pelo escapamento de água, etc:
• certifique-se de que nau há vazamentos em sua casa. Verifique todos OS pontos de
água: torneiras, bóias de caixa (1 'água. registros. etc. Vazamentos nesses pontos

representam grande autiiento do COilSIiiiiO de uso doméstico.

DICAS PARA RFI)I JZTR O CONS[JM() 1)E ÁGUA NA

FAZEN 1) A

(Fontes: 11 .'.F e Consultoria da ALMG)
• respeite a Lei Florestal;
• não (lesmuate as Áreas de Preservação Permanente (topos de morro, entorno de
nascentes, margens (le rios e lagoas, áreas com inclinação acima (le 450 , borda de
chapadas. etc.):
• localize e averbe sua Reserva Legal (20% da área total da propriedade rim rol);
• adote práticas conservacionistas (lo solo e da água:
• nas encostas, prepare o solo e plante em nível.. Construa terraços em nível para
impedir  a forro aç ão de cii xi mrradas:
• use restos de capi nu e de culturas para cobrir o solo preparado (cobertura mora)
assium você protege o solo da ação (las cluivas e (lo sol:
• em áreas mecanizáveis. sempre que possível, utilize a técnica de plantio direto:
• enriqueça a vegetação das áreas de preservação pem'ni anente, medi ante o plantio de
modas de árvores nativas da sua região;
• evite iueimadas o fogo retira nutrientes; do solo e íaci lita a erosão:
• faça bacias laterais nos polutos de desagUe das estradas para receber a água que
escorre delas;
• construa pequenas barragens sucessivas nos desaguadouros naturais (talvegues)
para reduzir as enxurradas, facilitam' a infiltração da água e contei' o processo de
erosão:
• evite poluir os cursos d'água;
• impeça o derramamento (te óleos. agrotóxicos. produtos qi iínuicos e qualquer resíduo
(lime possa poluir os corpos d'água ou os lençois freáticos;
• evite o uso indiscriminado  (te agrotóxicos. respei t ando as m'ecomendações do
i'ecei tuám'io agronôni ico.

t



Lembre-w: abaixo (:i jus:ini) de mia pn.priiciade, existem outrLs que Sofrem Ls

coiis&qiiiics de snsaçts. Res1iitt tis viziiilas de baixo e exija respeito dos de
cima (a nontaiik).

DICAS 1)E REAP1( )v1;II'A1EN'r() E (()\SER\ÀÇ() 1)1;

A 1.1 \1 EN'!'( )S

•	.\	iflli1vs 1	:tItuI)l:t 1U(krli	i iiiilizatl:is ciiI	:iIftflhiVo. 13a.si:i !tv:í-las e
ria em ;L.sa(leirL ali tostarem. iiwxeihc com uma colher de pau de vez em

quando. liel ois & s telmllwrarcnn sal e serur Elas Iazcn bem para os rinse para
bexiga. aleiii de	ieimm olHo virmiulmigo. ld -se muda substituir a semente da

ilalii,r;i iuiIi cl;i soi:L
•	lhiiits de :1111(1 s(coIiscrvmmi niws tiluiXi si mergulhados CIO ok).
•	-olhas de aipo (s:ils:io), delims cli secas ciii licmiicc com tcmperuluir:i li;uixa t

giiiilidas 11(1111 SiCi j lastii	liC(iili t t'oiigthtdo, coih'ni Ser usadas (lIiILIiti
11:lst:liitt Icilipo conto leliip(ic) dv sopas. ;Lssad si iiticgiihis_
Ufilizk , loili;is de	(lii Ilo lcicp:iio di rilcigados e taiol:is.

•	A liccrri do cafk . 	iiliclaiijclanius.
•	Aproveite is tulhas tia come hhuiriiw:t laztrsuh:t.
•	Si i u rc c is:urcic 511(1) (li ioiilatt	1010 iiVti. liusluri 112 xtc:ira (te purê ile tomate a 1/

2 de ígu;1 e vcct ler: 1 xicar:u tie suco.
•	1 1 : 0 : 1 f:uztr !e/c/i/f/ :t ser iis:ukc sutimicute elo hcr:Lt.0S prontos. ilusttlre 1 xícara ile

juir dc tomate. 1/2 xícara d açucar e 2 colheres (sopa) de ivagre.
•	ii fel jilo qutilmuli? Pa	para offira panela com algumas rodelas de cebola. ()

usto de itiiei m uudo disai uattccrí.
•	! > ara ter sempre	 a mão. corte salsintia e cebolinha bem fininhas.

1 listIlre- is 1-4'111 e coloque 11) /WiZ'r deiutro de um vidro esterilizado.
•	1 1 :ira aprc ccil ir totalmente os mui unem mtes da beterraba, cozinhe-a com casca no

ti jicc. A cor da água nao ser:í percebida e você terá unia salada (te diferente.
•	A ;ígmma do cozimcuhcc da beterraba. coutm :1 maior pmle das \it:ifliivas da planta.

Ela pode ser cousmnulila misturada ao leite. E iitiva) 11:ir:i crianças. pois o leite tira
0 gost() — de temi da hcorr:iha.



Veja ainda mais dicas nos sues consultados: ww\v.plalletanatllral Co!

\\\vw.niesahrasil.SeSC.conLhr, \\\vvilna.u1atrix.Coni.t)r,
\V\VW.dfli ii iofeiii i iii no.coin.hr .

DICAS PARA REI)[JZIR O CONSUMO DE, ENERGIA

ELÉTRICA

Lâmpadas
•	Dê, preferência is li o resceiites ()nipactas ou Ci cii lares para locais (lC fiquei 1

com as luzes acesas mais de 411/dia. Elas consomeni menos energia e duram 10
vezes niais. utilize iluiiiinaçãu dirigida para leitura e trabalhos niaiwais.

•	Evite acender luzes (lurallte O (lia e pinte paredes e tetos Com cores claras, que
refletem ri id 11(11' a li 1v..

•

	

	1 'lilize as de 127 ou 220 volts: compatíveis COiII a tensão da rede da couce&siouiria
local.

•	l\uuca use arui le. fios ou moedas no lugar (te fusíveis.

Ferro elétrico

•

	

	I'asse a uiaior quantidade de roupas de uma só vez e nunca deixe o ferro
ligado, mesriio duraiites pequenas i uterriipções.

•

	

	Regule-o na temperatura indicada para cada 1 ïO (te tecido, pLssLI)do pri uieiro
aS i'OliJ)(LS (liIC exige!!! temperaturas mais baixas.

Chuveiro elétrico
•	Esse ( o vilão do coilsuirio. Evite Se!! 1151> 110 liorário dliii'>' 17 e 22 horas.
•

	

	Deixe  a chave na posição rneiios qiteu te - verão (ecouoin ia de cerca de 30%
de energia) e feche a torneira paro se ensaboar.

•

	

	Não tente aproveitar uuia resistência queimada. pois isso acarretará auniento
do consumo :ikoi (te ser perigoso.

GeladeiralFreezer
•	W preferência aos que iir'reiu o selo Procel, ipie gastai!> iieiios Citergia.
•	Instale-os eiii local arejado, ventilado. distante (te fogões e protegido do sol.
•	Não utilize a parte traseira para secar panos e roitpass e não forre as prateleiras

Com plásticos 0u vidros, pois isso dificulta a circulação interna do ar.

M



•	Rvg111e o l('r111)stt1(j ;Ltit'tII:LtiaIIInte eiii eslaçt's lri:is do :tlt(): t:iÇ:i kgli
:1 c:ini:tda cit g('l() :Iliugir a -'sl)'s' lIr:L (1(' :tI)I)xiI11:I(iaIlR'!II(' Iii

CUI III't' 1" .(1)eliiII:L	iii lias
•	A i)uflalila di e(laç:iu Ja porta die estar si'JlIpre 'lI) huII) esLI(li). t'vitaitdu

LIga dt' ar tnc

•	N:lu tu:ink' ahineutlis i it'iitt, IKI.Il ml re('lpi'Ilk% S4'IIl tafllp;(.
•	As	011:15 II(l litVelII Iic:tr li)tll:IS l)1)1 LeIlIj)o )rl)i(Ilg:uio. NI() (it'sligtIl (IS

i(L 1 it IOS :1 lUlik'i):LI:t hg:í los l:1 111:IIli1:Is('gItiIIli.
•	1,)LIII1do se :ulsi'ntar (ii' c1:t (II I l('Iujx) j(I( lflIlgad(>. IV;lJIt'-()S e tu hglI(	i:t

Veja ainda mais dicas no sue consultado: wwwcetnig.coiii.hr .

LIXO	() Ç)! ii I'AZER:'
Que tal praticar os 3 Rs?

1 ° "R": Redução no consumo e no desperdício
•	tpl0\'itv ISlltIl5 tICt	Ii:1.t0Iil:1h'1):tj(ei. I:liIIn 11:1 Leril:t (jt1;u1t((j:t1:t IIllil.:1

e Iolo('1)pi:1;
•	:11I0li0:Llt0lt'. g1I:lIri:tI1:Is(s( R:IIlI:LSdl' 1(011(1 1' SlihsLiIll:l s'ilptx' 1n

cl('sc:Ill:i\eisc (III irai(I1S.C((I)(1. ILiIl('r&..C1I1II(lt(S( istIlI('ifl)5l)0rSiII1iItfl's(llIriV(is
•	revise textos 110 tela dl) l)Il1inita1ior antes de irlIjIrilIli- lOS e USe ellVt'lOj)es ()

I:Uld 1 )ci:ul :
•	nclis'ioIik')sdepn(j(ag:uldI(lI(	1:5) Ioretiid's&'ti iIilio'i';
•
	1:tÇ:1:L'SiIl:ILLIItCOk'tiV:LO(ICOI1I1II1it:U'ia(kl(1I:tiSPl'Visl:LS:

•	CoMpiv :1 grant, 1 Iioi1iiiiiiir:iiijeiros. grãos t' ol lutos de iiiiipeza iI:is k'ii:s

SOCI
•	tt 1k' eiiih:d:igens sup11uas, solistk':idas 011 d' ft'dciagt'In difícil (iS((jX)1 iuxa

\Rl:t.	1 I)lt\:!I1	(Lei0t:Ii1c. p:I'I :thuiniiiiz:itio. 1k.) 1w	t:LÇIl

2° "R": Reutilização de objetos e materiais
•	(tIl) i Iiïe ir:tscos 1-'

•	I':IjI\tII( S0i)IIS til, I)I:llerials de tI1s1rtIç:L:
• conserlt' utensílios e ap:m'ilios (use sap:ueinls, costureiros, restllrahlns.

etc.) 011 transforme-os t'Iu outros e doe ou truque cin sebos. breei ns, etc.
au Les ili' lescartar.

IS



3 0'R": Reciclagem

Na verdade, não é i)osí\el reciclai' pftprialueflte resíduos (111 casa ou nu trabalho
(exceto papel). A reciclagem é um pm'oceu industrial que (leill:ulda equipalileiltos e

técnicas especiais. Podemos, sim, separar diversos materiais e encaminhá-los
alternativamente.
•

	

	Separe os recicláveis Como papéis, pl{tsticos, vidros e metais. Os materiais devem
estar limpos (livres de resíduos orgâllicos - restos (te comida).

Para onde posso encaminhar meus recicláveis?
Programas municipais de coleta seletiva. \crifiqia s II;, cide vu 111(WA, t1111

augrailma dc coleta seletiva l)uItl-a-p()uia vIl (le entrega ulumitaria em recipientes ou
('((temeres (S1)(CífiC0s. a l)ItttiiL(l'( (lt 511( (i(l((l( m:mr:m ()l)t(l' iI(lOílliaÇ((S
S( (I)IC outras alierm itt ivas.

MATERIAL RECICLADO	PRESERVAÇÃO	DECOMPOSIÇÃO

1.000kg dt ,	(1(.20 arvores	1 :t

.000kg de plástico	,xtração de milhares (k	20))	u() (11v5

litros de petiteo

1.000kg de alumínio	extração de 5.0(X)kg	100 a 00 anos

de mimuri

1(11)0kg de vidro	extração de 1..'(Xlkg	1.111)0 :uos

(li' areia

Alerta: 1 litro de óleo de cozinha usado jogado 110 mio (la (ia commtaiuuina 1 mnillm0m de
litros de :igua na natureza.

Dica: acondicione o óleo usado em garrafa PET e o descarte no lixo comum ou
eliCaliliui O P° recicl:igciii ( fabri caçã de sabão ou biodiesel

Veja ainda mais dicas no sue consultado: hup://cecae.usp.br/recicla/

1



(iti1:tiilii:t h Policia Flrtsi:il / iitl	l-luríZoiik	t:1 ) 212$- l(1i
• \L\IG	(oiiuss:iu dt Meio :\iii!ink	lik COlO L (;cfflIsOs	(31) 2106S9

• .\Tuios (I:t \gua	($1 ) 2129-9M8
• Associação \liuti:t dt , 1)efts:i do !\lfllit1!	($1) 32)I 0661

• (;tiro de Apoio Operacional (CAU) (LIS liomutorias ili I)clis;i do Mcio Aiiil>itiik,

ii	l'atrinuuio IlisioricoeCulluil e (LI IIat)itaÇiO( i I Ih;lIisiIo	(3 1 ) 32)2 (J)

• G,11 ,dilo Esi:ulual de Política Ainhiiuial — Copaiu	( .31 1321

• (:o~lho Estadual de Recuos Ilídricos - CERH	(31) 3119-O

II

I)is(1t I)(IliI((i	FtItdaÇOo Esiidiil do Mio AI1ll)itI(II	l:iii	()0028 6200

• luslitulo Estadual dc Floresti	(3113219 Ç30(l
• Hsiituto Miulro dc (cstjo das Ágiia	lgwii - $1) 32I9-S610161i

•	ido Maiutlin	(31) 32•-9 1
• 1 i unot ri a di .1 si iça de D«(-saD«(-s: do Rio São Francisco	!) 3292-263

•	ciciaria dc Estado dc Mcio Alul3kiiic t 1)cscuvolviiiulo Siisicuiavcl - (3!) 2 1')
H21 / $2I)SIll

E	 ?()	-
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