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SEJAM MUITO BEM-VINDOS/AS À JORNADA DO 
CIDADÃO CONSCIENTE – EDIÇÃO ENGAJAR!

Para quem já leu a Jornada do Cidadão Consciente – edição Inspirar, o Brasília Iluminada 
apresenta agora a edição Engajar! São dicas super práticas e aplicáveis ao nosso cotidiano em 
relação aos temas água, energia e resíduos sólidos.

Para quem já leu a Jornada do Cidadão Consciente – edição Inspirar, o Brasília Iluminada 
apresenta agora a edição Engajar! São dicas super práticas e aplicáveis ao nosso cotidiano em 
relação aos temas água, energia e resíduos sólidos.

Já falamos, mas não custa reforçar: nossa inspiração traz como referência a Agenda 2030 dos 
17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, pois acreditamos na visão ampla de 
sustentabilidade proposta, e, também na força e na contribuição de cada cidadão – daquele 
que busca se posicionar como responsável pela melhoria da sua jornada e da coletividade. 
Afinal, um mundo mais justo, igualitário, equilibrado é o que desejamos! 

Hoje, metade da população mundial enfrenta problemas de abastecimento de água. Muitas 
fontes de água doce estão poluídas ou, simplesmente, secaram. Recife, capital de Pernambuco, 
em vários períodos do ano é submetida a um racionamento rigoroso, e em outros, não tem 
água. O racionamento também já chegou à São Paulo, podendo atingindo 3 milhões dos 12 
milhões de habitantes da capital paulista. Você sabia que 97% da água existente no planeta 
Terra é salgada (mares e oceanos), 2% formam geleiras inacessíveis e, apenas, 1% é água 
doce, armazenada em lençóis subterrâneos, rios e lagos?

Ou seja, temos apenas 1% de água, distribuída desigualmente pela Terra para atender a 
mais de 7 bilhões de pessoas (população mundial). Esse pouquinho de água que nos resta 
está ameaçado. Isso porque, somente agora estamos nos dando conta dos riscos que
representam os esgotos, o lixo, os resíduos de agrotóxicos e industriais. Cada um de nós tem 
uma parcela deresponsabilidade nesse conjunto de coisas. Mas, como não podemos resolver 
tudo de uma só vez, um excelente começo é darmos a nossa contribuição no dia-a-dia? 

Sejamos hoje, agentes de transformação e inspiração por um mundo melhor!

Nossa reflexão central: mas afinal, como posso reduzir o desperdício de água? 

ÁGUA NOSSA DE CADA DIA



Você sabe quantos litros de água uma pessoa consome, em média, por dia? São cerca de 250 
litros (isto mesmo, 250 litros ou mais): banho, cuidados de higiene, comida, lavagem de louça 
e roupas, limpeza da casa, plantas e, claro, a água que se bebe. De acordo com a Organização 
das Nações Unidas, cada pessoa necessita de 3,3 m³/pessoa/mês (cerca de 110 litros de água 
por dia para atender as necessidades de consumo e higiene). No entanto, no Brasil, nosso 
consumo chega a 250 litros/dia. Gastar mais de 140 litros de água por dia é jogar dinheiro 
fora e desperdiçar nossos recursos naturais. 

Dá para viver sem água? Então, a saída é fazer um uso racional deste recurso precioso. Para 
nós, consumidores, também significa mais dinheiro no bolso, pois a conta de água no final do 
mês será menor. O mais importante, no entanto, é termos a consciência de que estamos 
contribuindo, efetivamente, para reduzir os riscos de acabarmos com a nossa fonte de vida: a 
água. 

Conheça mais sobre os impactos de algumas de nossas ações domésticas:

Banho: o consumo no banho chega a atingir 75% da água utilizada em casa. Em 15 min 
chega-se utilizar 45 litros de água. O chuveiro elétrico consome cerca de 40% da energia de 
uma casa.

Escovação dos dentes, barba... uma torneira aberta desperdiça cerca de 15 a 20 litros água 
por minuto.

Descarga: a válvula de descarga do sanitário com tempo de acionamento de 6 segundos, 
gasta 10 litros de água, que pode chegar a 30 l caso esteja com defeito.

Lavagem de carro: com a torneira aberta durante 30 min, o desperdício pode chegar a 600 
litros de água.

Regar plantas e jardins: regar plantas durante 10 min gasta em média 186 litros de água.  

Limpeza de calçadas: varrer calçada com água gasta de 15 a 20 litros de água por minuto, 
desperdiçando de 450 a 600 litros por 30 min com o uso de mangueiras.

Vazamento de torneiras: gotejando, uma torneira cheda a um desperdício de 46 litros por dia, 
ou seja, 1380 litros/mês.Com abertura de 1mm, o desperdício é de 62640 litros/mês e com 
abertura de 2mm, o desperdício pode chegar a 135350 litros/mês.



Limpeza de louça: consumo médio de 500litros de água em 30 min de lavagem de louça, 
considerando a lavagem em 2 vezes por dia, serão 30.000 mês!!!!   

Então, o que podemos fazer?

Atenção aos vazamentos 

 

No banheiro 
 

- Os vazamentos podem ser evidentes como uma torneira pingando ou escondidos, no caso de 
canos furados ou de vaso sanitário. Para esse último, verifique o vazamento jogando cinzas 
no fundo do sanitário e observe por alguns minutos. Se houver movimentação da cinza ou se 
ela sumir, há vazamento.

- Outra forma de detectá-los é através do hidrômetro (ou relógio de água): feche todas as 
torneiras e desligue os aparelhos que usam água (só não feche os registros na parede que 
alimentam as saídas de água). Anote o número indicado no hidrômetro e confira depois de 
algumas horas para ver se houve alteração ou observe o círculo existente no meio do medidor 
(meia-lua, gravatinha, circunferência dentada) para ver se continua girando. Caso haja 
alteração nos números ou movimento do medidor, há vazamento.

- Ao escovar os dentes com a torneira aberta o gasto chega a 25 litros. Primeiro escove e 
depois abra a torneira. 

- Ao apertar a descarga uma válvula dos sanitários no Brasil chega a utilizar 20 litros de água 
em um único aperto. Ou seja, aperte apenas o tempo necessário. Também evite de usar a 
privada como lixeira ou cinzeiro.

- Ao lavar o rosto em um minuto, com a torneira meio aberta, uma pessoa gasta 2,5 litros de 
água. A dica é não demorar.

- O mesmo vale para o barbear. Em 5 minutos gastam-se 12 litros de água. Com economia o 
consumo cai para 2 a 3 litros. 

- Ao usar as torneiras: uma torneira aberta gasta de 12 a 20 litros de água por minuto e se 
estiver pingando são 46 litros por dia. 
Instale torneiras com aerador (“peneirinhas” ou “telinhas” na saída da água). Ele dá a 
sensação de maior vazão, mas na verdade, faz exatamente o contrário. Reduz em média 30% 
do consumo.



- Caso seja viável, instale redutores de vazão em torneiras e chuveiro.

Na cozinha 
 
 
 

- NUNCA despeje o óleo de frituras na pia. Essa gordura, além de contribuir para o 
entupimento dos canos, dificulta o tratamento do esgoto. Cada litro de óleo de cozinha usado 
pode contaminar até 20.000 litros de água potável. Separe este material em uma garrafa 
vazia de refrigerante e procure em sua cidade o local que recebe e destina corretamente esse 
tipo de resíduo. 

- Procure usar sabão em pedra ao invés de detergente. Apesar de “biodegradáveis”, os 
detergentes são grandes poluidores da água. O fosfato presente no produto é o elemento 
básico para a reprodução das algas, o que eleva o consumo de oxigênio da água e provoca o 
aumento da mortandade de peixes. O detergente diluído na água permanece ativo durante 
vários dias, antes de ser degradado.

 
 
 

- Use quantidades menores de produtos de higiene e limpeza para reduzir o nível de 
poluentes presentes na água. Utilize somente o necessário. 

- Na higienização de frutas e verduras utilize cloro ou água sanitária de uso geral (uma colher 
de sopa para um litro de água, por 15 minutos). Depois, coloque duas colheres de sopa de 
vinagre em um litro de água e deixe por mais 10 minutos, economizando o máximo de água 
possível.

- Você sabia que ao se utilizar um copo de água, são necessários pelo menos outros 2 copos 
de água potável para lavá-lo. Por isso, combata o desperdício em qualquer circunstância.
Uma lavadora de louças com capacidade para 44 utensílios e 40 talheres gasta 40 litros de 
água. Por isso o ideal é utilizá-la somente quando estiver totalmente cheia

 
 
 
- Deixe as roupas de molho por algum tempo antes de lavar, assim facilitará a remoção das 
sujeiras. 

- Ao esfregar a roupa com sabão use um balde com água que pode ser a mesma do molho e 
mantenha a torneira do tanque fechada. Água corrente somente no enxágue!

 
 
 

Na lavanderia
 



- Ao lavar roupas: apenas use a máquina de lavar quando estiver bem cheia, respeitando o 
limite indicado pelo fabricante e tome cuidado com o excesso de sabão para evitar um 
número maior de enxágues.

- Caso opte por comprar uma lavadora, prefira as de abertura frontal que gastam menos 
água que as de abertura superior.

 Atenção Especial!

- Cultive plantas que necessitam de pouca água (bromélias, cactos, pinheiros, violetas). 

- Aproveite sempre que possível a água da chuva. Você pode armazená-la e depois usá-la 
para regar as plantas. Só não se esqueça de tampar esses recipientes para que não se 
tornem focos de mosquito da dengue!

- Para lavar os carros, use balde em vez de mangueira.
Nunca regue as plantas em excesso nem nas horas quentes do dia ou em momentos com 
muito vento. Muita água será evaporada ou levada antes de atingir as raízes.

- Molhe a base das plantas, não as folhas.

- Utilize cobertura vegetal (folhas, palha) sobre a terra de canteiros e jardins. Ela diminui a 
perda de água.

- Ao limpar as áreas comuns, use a vassoura, E NÃO ÁGUA para varrer a sujeira! Depois, se 
quiser, jogue um pouco de água no chão, somente para “baixar a poeira”. 

ENERGIA NOSSA DE CADA DIA 

Nossa reflexão central: mas afinal, como posso reduzir o desperdício?  

O consumo de energia elétrica aumenta a cada ano no Brasil. O comércio, além de ganhar 
novos estabelecimentos com alto padrão de consumo (shopping centers, hipermercados), 
dinamizou suas atividades com a ampliação dos dias e horário de funcionamento. Uma 
grande parte desse aumento é decorrente do desperdício de energia.

Voltamos à questão do desperdício. E é nesse ponto que entra a nossa contribuição.
O consumo residencial e comercial representam cerca de 42% do consumo total. 



. No segmento residencial, houve um aumento do uso da eletricidade por incorporação de 
novos eletrodomésticos. Será que precisamos de todos eles, realmente? Economizar energia, 
além de fazer bem ao bolso, também contribui para o adiamento da construção de novas 
hidrelétricas, que causam grandes impactos ambientais ou para diminuição da exploração de 
recursos naturais não renováveis como o petróleo. Percebe como podemos ajudar?

Então, o que podemos fazer?

- O chuveiro elétrico é um dos aparelhos que mais consome energia. O ideal é evitar seu uso 
em horários de maior consumo (de pico): entre 18h e 19h30min e, no horário de verão, entre 
19h e 20h30min. 

- Mantenha a temperatura no modo “verão/ morno” que consome 35% menos de energia do 
que o modo “inverno/quente”. 
Na cozinha

- Na hora de comprar geladeiras/freezer, micro ondas leve em conta a eficiência energética 
certificada pelo selo Procel – Programa de Combate ao Desperdício de Energia Elétrica. 

- Mantenha a borracha de vedação da porta da geladeira sempre em adequado estado de 
conservação. Para saber, faça o teste: coloque uma folha de papel entre a porta e a geladeira,
se ao fechar a porta, a folha cair ou sair com facilidade, é sinal de que a borracha precisa ser 
trocada.   

- Coloque a geladeira/freezer em local bem ventilado, evitando a proximidade com o fogão, 
aquecedores ou áreas expostas ao sol. No caso de instalá-los entre armários e paredes, 
deixe um espaço mínimo de 15 cm dos lados, acima e no fundo do aparelho.

- Evite abrir a porta da geladeira em demasia ou por tempo prolongado.

- Deixe espaço entre os alimentos e guarde-os de forma que você possa encontrá-los rápida 
e facilmente.

- Não guarde alimentos ou líquidos quentes.

- Não forre as prateleiras com vidros ou plásticos porque dificulta a circulação interna de ar.

 

No Banheiro 



- Conserve limpas as serpentinas (as grades) que se encontram na parte de trás do aparelho. 
NUNCA as utilize para secar panos, roupas e sapatos.

- Quando você se ausentar de casa por tempo prolongado, o ideal é esvaziar freezer e
 geladeira e desligá-los.

- Evite utilizar o ferro elétrico quando vários aparelhos estiverem ligados na casa para evitar 
que a rede elétrica fique sobrecarregada.

- Habitue-se a juntar a maior quantidade possível de roupas para passá-las de uma só vez, 
defina o dia da semana para passar as roupas. 

- Caso o ferro seja automático, regule sua temperatura. Passe primeiro as roupas delicadas, 
que precisam de menos calor. No final, depois de desligá-lo, você ainda pode aproveitar o 
calor para passar algumas roupas leves.

- Na hora de comprar, dê preferência a lâmpadas fluorescentes, compactas ou circulares, para 
a cozinha, área de serviço, e qualquer outro lugar da casa que fique com as luzes acesas por 
mais de quatro horas por dia. Além de consumir menos energia, essas lâmpadas duram mais 
que as outras.

- Evite acender lâmpadas durante o dia. Aproveite melhor a luz do sol, abrindo janelas, corti-
nas e persianas. Apague as lâmpadas dos ambientes quando estiverem desocupados.

- Para quem vai pintar a casa, é bom lembrar que tetos e paredes de cores claras refletem 
melhor a luz, reduzindo a necessidade de luz artificial.

- Quando ninguém estiver assistindo, desligue o aparelho.

- Não durma com a televisão ligada. Mas se você se acostumou com isso, uma opção é recorrer 
ao “timer” (temporizador) para que o aparelho desligue sozinho.

Na Lavanderia (ou área de serviço)

Lâmpadas 

Televisão 



Ar Condicionado 

Iluminação

Microcomputador

- Na hora da compra, escolha um modelo adequado ao tamanho do ambiente em que será 
utilizado. Prefira os aparelhos com controle automático de temperatura e dê preferência às 
marcas de maior eficiência, segundo o selo Procel.

- Ao instalá-lo, procure proteger sua parte externa da incidência do sol (mas sem bloquear as 
grades de ventilação).

- Quando o aparelho estiver funcionando, mantenha janelas e portas fechadas. Desligue-o 
quando o ambiente estiver desocupado.

- Não refrigere excessivamente o ambiente no verão. O conforto térmico é uma combinação 
de temperatura e umidade, sendo recomendado entre 22 e 24ºC de temperatura e 50 e 60% 
de umidade relativa do ar. O frio máximo nem sempre é a melhor solução de conforto. 

- Mantenha limpos os filtros do aparelho para não prejudicar a circulação do ar.

- Evite a incidência de raios solares no ambiente climatizado, reduzindo a carga térmica para 
o condicionador.  
 

- Mantenha limpas as lâmpadas e luminárias para permitir a reflexão máxima da luz. 

- Desligue luzes de dependências quando não estiverem em uso. 

- Use, preferencialmente, luminárias abertas, retirando o protetor de acrílico, o que possibilita 
reduzir em até 50% o número de lâmpadas sem perda da qualidade na iluminação. 

- Mantenha acionado o Programa Energy Star®, utilizando os recursos de economia de 
energia do monitor. Esse sistema desliga o monitor quando o computador não estiver sendo 
utilizado por muito tempo. Acesse este recurso clicando em: Meu Computador/ Painel de 
Controle/ Vídeo. 
 



- No caso de desktops, fabricantes de chips já oferecem opções que priorizam o baixo 
consumo de energia e a reciclagem. O consumidor deve escolher um sistema que tenha 
tecnologia de gerenciamento de energia ou cuja BIOS ofereça possibilidade de opções de 
gerenciamento de energia.

- O processador também pode colaborar no processo - escolha um que forneça o máximo 
nível de eficiência de energia.

- Um computador ligado durante uma hora/dia consumo 5,0 kWh/mês. No decorrer de um ano, 
a economia decorrente de desligar o computador durante esta hora será de 60 kWh, o que 
leva cada pessoa que desligar seu micro a deixar de jogar na atmosfera 18 quilos de CO2, 
volume correspondente ao emitido por carro movido a gasolina ao percorrer 120 km.

- O consumo de um PC com impressora e estabilizador, durante uma hora por dia, por 30 dias, 
é de 3,6 kWh.

- Não deixe os acessórios (impressora, estabilizador, etc) do computador ligado sem 
necessidade.

- Mantenha todos os elevadores funcionando somente nos horários de muita movimentação 
(entrada, saída e hora de almoço). 

- Faça campanhas de conscientização para que os usuários chamem um elevador de cada vez 
e usem as escadas para subir um andar ou descer dois. 
Garagens

- Ilumine somente as áreas de circulação de veículos e não os boxes. 

- Para os boxes, estude a possibilidade de instalar interruptores individuais comuns ou do 
tipo pêra, que permitem o desligamento parcial de lâmpadas fluorescentes. 

- Use, de preferência, lâmpadas fluorescentes e LED. 

- Aproveite ao máximo a iluminação natural, para não usar lâmpadas durante o dia.

Atenção Especial!

Elevadores



Iluminação

Jardins

- Nos espaços exteriores reduza, quando possível e sem prejuízo da segurança, a iluminação 
em áreas de circulação, pátios de estacionamento e garagens. 

- Utilize, sempre que possível, sensores de presença. 

A dica central aqui: evitar, evitar e evitar a geração de resíduos. Gerou? Reutilizou? Vai 
descarta? Saiba como!
Um site maravilho de conteúdos traz várias dicas incríveis sobre essas respostas: 
https://www.menos1lixo.com.br 

Sabemos que não há uma realidade de coleta de lixo em todas as cidades brasileiras, PORÉM 
mesmo que não haja, é possível sim fazermos a nossa parte! 

Um pouquinho de informação para te motivar:
Você conhece o tempo de decomposição dos resíduos que geramos? Ou seja, o tempo que ele 
demora para deixar de existir na natureza? Quando isso é possível!

- Use lâmpadas de vapor de sódio de alta pressão.

LIXO NOSSO DE CADA DIA



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

Mais de 100 anos

200 a 500 anos

Indeterminado

5 anos

30 anos

Até 100 anos (alumínio)

Mais de 100 anos

Indeterminado

5 anos

Indeterminado

Indeterminado

Indeterminado

Cerca de 450 anos

Cerca de 6 meses

Até 450 anos

Indeterminado

Mais de 100 anos

indeterminado

É tempo que não acaba mais !!!!

Material Tempo de Degradação



Fazendo a coleta seletiva estaremos permitindo que todo esse material volte para as
 indústrias para que seja RECICLADO/ TRANSFORMADO em outros produtos, evitando assim, a 
destinação para lixões e aterros, e, também, a extração de novos recursos naturais do meio 
ambiente

E o que cada um pode fazer em seu dia-a-dia? 

Implantar a coleta seletiva dos resíduos domésticos (aqueles que geramos em casa). 
Essa é uma ótima oportunidade de envolver a criançada, para que, desde cedo, possamos 
construir uma cultura e consciência de responsabilidade. Recomendamos que sejam explicados 
os motivos e a importância da coleta seletiva para que eles possam entender todo o processo.

E como devem ser separados os resíduos?

É muito fácil: para viabilizar a separação dos resíduos de uma forma prática sugerimos que 
sejam separados em 3 tipos: o molhado, que são os orgânicos (sobras de alimentos); os 
recicláveis e os não-recicláveis.
Para tanto, tenha uma lixeira na pia da cozinha para acondicionar APENAS os orgânicos, e uma 
lixeira maior para os resíduos recicláveis.

Dica: Os resíduos não-recicláveis são gerados em menor quantidade, exceto os de banheiro 
que devem ser encaminhados ao serviço de coleta pública diariamente na mesma sacola, que 
pode ser de papel (aquele saco de pão usado), utilizada nas lixeiras dos banheiros, ou seja, 
não é necessário ter uma terceira lixeira para estes resíduos.

Atenção ao quadro abaixo que ajudará a entender o que é reciclável e não-reciclável, 
possibilitando destiná-los adequadamente. 
Os recicláveis são aqueles relacionados na linha da coleta seletiva e devem ser
 acondicionados TODOS JUNTOS (numa mesma lixeira) para serem encaminhados para a 
reciclagem.

Os demais resíduos relacionados na linha lixo comum, quando gerados, devem ser 
armazenados em lixeira específica e encaminhados ao serviço de coleta pública.    



papéis de escritório, 
papelão, caixas em 

geral, jornais, 
revistas, livros, listas 
telefônicas, cadernos, 
papel cartão, cartoli-

nas, embalagens 
longa vida, listas 
telefônicas, livros

papel carbono, 
celofane, papel 

vegetal, termofax, 
papéis encerados ou 
plastificados, papel 
higiênico, lenços de 

papel, fralda
 descartável, 
guardanapos, 

fotografias, fitas ou 
etiquetas adesivas

PAPEL PLÁSTICODESTINO

COLETA
SELETIVA

LIXO
COMUM

VIDROS METAIS

sacos, CDs, disquetes, 
embalagens de 

produtos de limpeza, 
PET (como garrafas de 
refrigerante), canos e 
tubos, plásticos em 
geral (retire antes o 
excesso de sujeira)

embalagens plásticas 
metalizadas
 (como as de 
salgadinhos)

espelhos, cristais, 
vidros de janelas, 

vidros de automóveis, 
lâmpadas, ampolas de 

medicamentos, 
cerâmicas, porcelanas, 

tubos de TV e de 
computadores

garrafas de bebida, 
frascos em geral, potes 
de produtos alimentí-

cios, copos (retire antes 
o excesso de sujeira)

latas de alumínio 
(refrigerante, 

cerveja, suco), latas 
de produtos alimen-
tícios (óleo, leite em 

pó, conservas), 
tampas de garrafa, 

embalagens 
metálicas de 
congelados, 

folhas-de-flandres

clipes, grampos, 
esponjas de aço, 

tachinhas, pregos e 
canos

Fonte: Instituto Akatu

O que fazer com os resíduos que foram separados?

Os resíduos orgânicos, os não-recicláveis e lixo de banheiros devem ser encaminhados 
normalmente para o serviço de coleta pública.



Os resíduos recicláveis: caso você esteja engajado, pode levá-los também para uma
 cooperativa de catadores mais próxima de sua residência. Tenha certeza de que este 
material vale muito para os catadores que vivem da venda dos resíduos recicláveis que 
geramos. 

Agora que você já sabe separar e destinar adequadamente o lixo de sua casa, atenção aos 
cuidados necessários:

 - Todos os resíduos deverão estar secos, ou seja, livres dos seus conteúdos (refrigerantes, 
óleo, alimentos etc).

- As pilhas e baterias devem ser separadas e acondicionadas em uma caixa de papelão. 

- Pesquise em sua cidade se existe um local de recebimento desse tipo de resíduo, assim 
como dos resíduos eletroeletrônicos.  

- Vidros quebrados devem ser acondicionados em jornal/papelão para não oferecer risco à 
segurança dos funcionários do serviço de coleta pública.

- Todas as pessoas de sua casa deverão receber essas informações, para que ninguém fure o 
processo. 

- Em algumas cidades já existe o serviço privado de coleta diferenciada de resíduos orgânicos 
domésticos. Pesquise e inspire-se!  

Outras dicas:

- Não jogue lixo nenhum na rua. Essa coleta, feita pelo poder público, é mais cara e, além de 
tornar os lugares feios, pode levar sérios problemas aos moradores nas épocas de chuva, com 
entupimento de bueiros e estrangulamento dos corredores de água.

- Aproveite integralmente os alimentos. Muitas vezes, talos, folhas, sementes e cascas têm 
grande valor nutritivo e possibilitam uma boa variação no seu cardápio.

 - Doe livros, roupas, brinquedos e outros bens usados que para você não têm mais serventia, 
mas que podem ser úteis a outras pessoas.



- Não jogue lâmpadas, pilhas, baterias de celular, restos de tinta ou produtos químicos no lixo. 
As empresas que os produzem estão sendo obrigadas por lei a recolher muitos desses produ-
tos. 

- Leve remédios, os que não usa e os vencidos, a um posto de saúde próximo. Eles saberão 
dar-lhes destino adequado.

- Utilize os dois lados da folha de papel para escrever, rascunhar ou imprimir. Aproveite 
melhor a área do papel. Para cada tonelada de papel que se recicla quarenta árvores deixam 
de ser derrubadas.

Agora te perguntamos: Vale a pena? Os materiais recicláveis representam 70% do volume de 
lixo produzido numa cidade. Por isso, separá-los dos outros resíduos resulta em muito mais 
espaço nos aterros sanitários, aumentado a vida útil dos mesmos.
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Indeterminado

Indeterminado

Cerca de 450 anos

Cerca de 6 meses

Até 450 anos

Indeterminado

Mais de 100 anos

indeterminado
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