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Introdução
Hoje, é responsabilidade de todos nós cuidar das condições
de vida das futuras gerações. Nesse sentido, preservar e
proteger os recursos naturais, aprendendo a otimizar sua
utilização e evitar seu desperdício, deve ser uma preo-
cupação de toda a sociedade.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais vem
cumprindo o seu papel nessa luta, especialmente em
relação aos recursos hídricos, às florestas e à gestão de
resíduos sólidos. As leis em defesa das águas, de política
florestal e de garantia do desenvolvimento do Estado com
sustentabilidade, que foram criadas no Estado, são
pioneiras no Pais e serviram de exemplo para a criação de
legislação em outras unidades da Federação sobre esses
ternas. Além disso, a Assembléia promove periodicamente
eventos institucionais para tratar de temas ambientais,
como os Serninários Legislativos "Águas de Minas 1(1993)
e 11(2002)", e o Fórum das Águas para o Desenvolvimento
Sustentável de Minas Gerais, que tiveram suas duas últimas



edições (2006 e 2007) realizadas nas dependências da
ALMG; e o Seminário Legislativo "Lixo e Cidadania",
realizado em 2005, para tratar sobre resíduos sólidos,
que promoveu 11 reuniões preparatórias em cidades-pólo
do Estado, culminando com a votação, em Belo Horizonte,
de documento final com mais de 400 propostas de ações
para o setor.

o trabalho da Assembléia para a preservação dos recursos
naturais só alcançou essa qualidade e amplitude porque
é desenvolvido também em parceria com a sociedade civil
e com os órgãos do governo ligados à área ambiental,
além de contar com a participação de especialistas e de
todos aqueles que defendem o meio ambiente.

Nesta publicação, especialmente editada em comemoração
do Dia Mundial do Meio Ambiente, podem ser encontradas
algumas dicas úteis sobre como evitar, no dia-a-dia, o
desperdício de água, energia elétrica, alimentos e sobre
como reutilizar o lixo. É apenas uma amostra do que cada
um de nós podemos fazer. O objetivo é despertar o
interesse para o assunto.

A Assembléia acredita que podemos mudar essa atual
relação que temos com o ambiente sendo mais conscientes
do nosso papel nessa mudança. O mínimo que fizermos e
por toda uma vida será, com certeza, muito para a
conservação da natureza, da qual fazemos parte. Devemos
buscar mais informações sobre o assunto e divulgá-lo.
Em casa ou no trabalho, há sempre algo que pode deixar
de ser desperdiçado.

"0 Brasil perde 46% da água coletada, uni total de 5,8
bilhões de metros cúbicos por ano. A quantidade seria
suficiente para abastecer França, Suíça, Bélgica e norte
da Itália juntos por igual período."

"0 desperdício de alimentos no Brasil, hoje, equivale a
R$ 1 bilhão por mês, enquanto milhões de brasileiros
não têm o que comer."

"Um dos grandes problemas ambientais deste século é a
crescente geração de Lixo. Segundo pesquisa do IBGE, o
Brasil gera cerca de 88,3 milhões de toneladas de lixo
por ano. Dessas, 31 milhões de toneladas correspondem
aos materiais recicláveis (plásticos, papéis, vidros, latas
etc.), mas não se consegue reciclar nem 1% desses
materiais."

"A geração de energia elétrica, independentemente da
técnica utilizada, gera consideráveis impactos ambientais,
além de implicar o uso de recursos naturais cada vez mais
escassos."



Água

Dicas

• Quando escovar os dentes, deixe a torneira fechada.
Uma torneira com um filete de água (1 mm) desperdi-
ça, em média, 2.088 Litros por dia.

• Para Lavar a louça, retire os restos de comida dos pra-
tos e coloque água na pia até a metade, para ensaboar
tudo ao mesmo tempo (desperdiça de 10 a 20 litros por
minuto, enquanto urna cuba cheia d'água não gasta
mais do que 38 litros, no total).

• Demore o menor tempo possível no banho - nada de
fazer barba, escovar os dentes, etc. - e desligue o chu-
veiro enquanto estiver se ensaboando (banho de 15
minutos gasta 180 litros).

• Diminua a potência da descarga e não jogue lixo (toco
de cigarro, absorvente, papel, grampo, camisinha, etc.)
no vaso sanitário. (Uni único aperto na válvula gasta
20 litros).

• Não lave as calçadas com água, apenas varra e, se hou-
ver necessidade, lave urna vez por mês, usando o balde.

• Lave o automóvel utilizando balde (gasta cerca de 60
litros). (Mangueira aberta por cerca de 10 minutos equi-
vale a um desperdício de 600 litros).

• Troque peças com defeito, como as das torneiras que
pingam. (Torneira gotejando gasta 46 litros por dia).

• Lave as roupas e a louça em máquinas com a capacida-
de máxima e use regador para aguar as plantas.

Veja ainda mais dicas nos sites consultados:
vww.ainbientebrasLcom.br e www.copasa.com.br .

Alimentos

Dicas de reaproveitamento e conservação

• As sementes de abóbora podem ser utilizadas como
aperitivo. Basta levá-las ao forno em assadeiras até
tostarem, mexendo com uma colher de pau de vez em
quando. Depois é só temperar com sal e servir. Elas
fazem bem para rins e bexiga, além de serem ótimo
vermífugo. Pode-se substituir a semente de abóbora
pela de soja.

• Dentes de alho se conservam mais tempo se mergulha-
dos em óleo.

• Folhas de aipo (salsão), depois de secas em forno com
temperatura baixa, guardadas e congeladas num saco
plástico lacrado, podem ser usadas durante bastante
tempo como tempero de sopas, assados e refogados.



• Utilize folhas de batata-doce no preparo de refogados
e farofas.

• A borra do café serve para adubar plantas.
• Aproveite as folhas da couve-flor para fazer sopas.
• Se precisar de suco de tomate e não tiver, misture 112

xícara de purê de tomate a 112 xícara de água e você
terá uma xícara de suco.

• Para fazer "catchup" a ser usado somente em pratos
prontos, misture 1 xícara de purê de tomate, 112 xíca-
ra de açúcar e duas colheres (sopa) de vinagre.

• O feijão queimou? Passe para outra panela com algumas
rodelas de cebola. O gosto de queimado desaparecerá.

• Para ter sempre cheiro-verde à mão, corte sakinha e
cebolinha bem fininhas, misture-as bem, e guarde no
freezer dentro de um vidro esterilizado.

• Para aproveitar totalmente os nutrientes da beterraba,
cozinhe-a com casca no feijão (a água não será percebi-
da, e você terá uma salada de beterraba diferente).

• A água da beterraba, que contém a maior parte das
vitaminas da planta, pode ser consumida misturada ao
leite. Esta dica é ótima para crianças, pois o leite tira o
gosto 'de terra" da beterraba.

Veja ainda mais dicas nos sites consuLtados:
www.planetanaturaL.com.br, www.mesabrasit.sesc.com.br,
www.ima.matrix.com.br e www.dominiofeminino.com.br.

Energia Elétrica

Lâmpadas

• Dê preferência às fluorescentes compactas ou circula-
res para locais que fiquem com as luzes acesas mais de
4h/dia. Consomem menos energia e duram dez vezes
mais. Utilize iluminação dirigida para leitura e trabalhos
manuais.

• Evite acender luzes durante o dia e pinte paredes e
tetos com cores claras, que refletem melhor a luz.

• Utilize as de 127 ou 220 volts; compatíveis com a ten-
são da rede da concessionária local.

• Nunca use arame, fios ou moedas no lugar de fusíveis.

Ferro elétrico
• Passe a maior quantidade de roupas de urna só vez e

nunca deixe o ferro ligado, nem mesmo por pequenos
intervalos.

• Regule-o na temperatura indicada para cada tipo de
tecido, passando primeiro as roupas que exigem tem-
peraturas mais baixas.



Chuveiro elétrico

• Este é o vilão do consumo. Evite seu uso entre as 17 e
22 horas.

• Deixe a chave na posição menos quente - verão (eco-
nomia de cerca de 300/o de energia) - e feche a torneira
para se ensaboar.

• Não tente aproveitar uma resistência queimada, pois
isso acarretará aumento do consumo, além de ser peri-
goso.

Geladei ra/Freezer

• Dê preferência aos que tiverem selo Procel, que gastam
menos energia.

• Instale-os em local arejado, ventilado, distante de fo-
gões e protegido do sol.

• Não utilize a parte traseira para secar panos e roupas e
não forre as prateleiras com plásticos ou vidros, pois
isso dificulta a circulação interna do ar.

• Regule o termostato adequadamente em estações frias
do ano; faça degelo sempre que a camada de gelo atin-
gir a espessura de aproximadamente 1cm e conserve
limpas as serpentinas.

• Conserve a borracha de vedação da porta sempre em
bom estado, evitando fuga de ar frio.

• Não guarde alimentos quentes nem em recipientes sem
tampa.

• Não deixe as portas abertas por tempo prolongado e
não desligue os aparelhos à noite para ligá-los na ma-
nhã seguinte.

• Quando se ausentar de casa por tempo prolongado, es-
vazie-os e desligue-os da tomada.

Veja ainda mais dicas nos sites consultados:
ww.cerniq.( orn.br .

Lixo - o que fazer?

Que tal praticar os três Rs?

l "R": redução no consumo e no desperdício
• Aproveite as duas faces das folhas de papel, tanto para

a escrita quanto para impressão e fotocópias.
• Adote coadores, guardanapos e toalhas de pano e substi-

tua, sempre que possível, descartáveis como fraldas, co-
pos, talheres, canudos e isqueiros por similares duráveis.

• Revise textos na tela do computador antes de imprimi-
los e use envelopes só quando necessário.

• Recuse folhetos de propaganda que não forem de seu
interesse.



• Faça assinatura coletiva ou comunitária de jornais e
revistas.

• Compre a granel hortifrutigranjeiros, grãos e produtos
de limpeza nas feiras e sacolões.

• Evite embalagens supérfluas, sofisticadas, de reciclagem
difícil (isopor, caixas tipo longa vida, etc.) ou sem
reciclagem (celofane, papel atuminizado, etc.) no Brasil.

2 0 "R": reutilização de objetos e materiais
• Reutilize frascos e potes.
• Reaproveite sobras de materiais de construção.
• Conserte utensílios e aparelhos (em sapateiros,

costureiros, restauradores, etc.) ou transforme-os em
outros e doe ou troque de tudo (em sebos, brechós,
etc.) antes de descartar.

30 R": reciclagem
Na verdade, não podemos 'recictar', propriamente, resí-
duos em casa ou no trabalho (exceto papel). A reciclagem
é um processo industrial que demanda equipamentos e
técnicas especiais. Podemos, sim, separar diversos mate-
riais e encaminhá-los alternativamente.
• Separe os recicláveis, como papéis, plásticos, vidros e

metais. Os materiais devem estar limpos (livres de re-
síduos orgânicos - restos de comida).

Para onde posso encaminhar meus recictáveis?
Programas municipais de coleta seletiva. Verifique se há,
onde você mora, um programa de coleta setetiva porta-a-
porta ou de entrega voluntária em recipientes ou
contêineres específicos. Consulte a prefeitura de sua ci-
dade para obter informações sobre outras opções.

material recictado	preservação	decomposição
1.000 kg de papel

	

	corte de 20 árvores	1 a 3 meses
1.000 kg de plástico extração de milhares 200 a 450 anos

de litros de petróleo
1.000 kg de alumínio extração de 5.000 kg 100 a 500 anos

de minério
1.000 kg de vidro	extração de 1.300 kg 4.000 anos

de areia

Alerta: 1 litro de óleo de cozinha usado jogado no ralo da
pia contamina 1 milhão de litros de água na natureza.
Dica: acondicione o óleo usado em garrafa PET e o descarte
no lixo comum ou encaminhe para reciclagem (fabricação
de sabão ou biodiesel).

Veja ainda mais dicas nos sites consultados:
http://ceca€.usp.bi recicia/
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Fontes:
Livro do Colégio Objetivo (Brasil) 1HB - 2000 - Primeiro ano
do Ensino Médio. Página 172.
Manual A Embalagem e o Meio Ambiente (1999)
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