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Nosso planeta é composto por 3/4 de água 
divididos em três categorias: água salgada, 
geleiras e água doce. A salgada ocupa cerca 
de 96%, porém, não são potáveis e não 
podemos bebê-la. Outros 2% são em forma 
de geleiras no oceano e também não são dis-
poníveis para o uso. A água doce se subdivide 
em dois subgrupos. O primeiro ocupa 1% do 
total e é composto por águas subterrâneas em 
forma de vapor, o que significa que também 
podemos consumir. O segundo são as águas 
doces de rios e lagos disponíveis para nosso 
consumo, somando apenas 1% do espaço 
aquático no planeta terra.

A circulação contínua da água na natureza 
constitui um processo chamado de ciclo da 
água. Esse ciclo deve-se ao conjunto de 
mudanças de lugar e estado físico da água 
no decorrer do tempo. Neste processo a água 
passa por três estados, são eles:

Líquido: rios, lagos e mares.
Gasoso (evaporação): mistura-se com 

a atmosfera.
Sólido: gelo.

Como ocorre o 
ciclo da água

O sol aquece a água dos lagos, rios e 
mares, que se encontram no estado líquido. 
A água entra em estado gasoso (evaporação) 
e sobe para a atmosfera. Esse vapor torna-se 
mais frio e mais condensado formando as 
nuvens. As nuvens viajam pela terra até que 
as gotículas se tornam grandes e as nuvens 
pesadas, caindo novamente sobre a terra sob 
forma de chuva, granizo (pedras de gelo) ou 
neve (flocos de gelo).

Sustentabilidade
A água é a fonte da vida. Sem ela seria 

impossível a nossa própria sobrevivência, já 
que ocupa cerca de 70% do corpo humano. 
Além disso, a água é necessária em vários 
momentos do nosso dia a dia, como:
Na alimentação: fundamental para o cozi-

mento e a higiene dos alimentos. Com ela 
nós lavamos as frutas e verduras, preparamos 

sucos e cozinhamos. Além disso, todos os 
alimentos naturais são compostos por água.

Na higiene: em tudo. Lavar as mãos 
antes das refeições, tomar banho, escovar os 
dentes, nada disso seria possível sem água.

Tarefas domésticas: lavar roupas, louças, 
lavar os pisos e azulejos. Para manter tudo 
sempre limpo, a presença da água é essencial.

Preservação
Não é nenhuma novidade para nós que a 

água do planeta está correndo um sério risco. 
Os diversos fatores, protagonistas para esse 
problema foram executados por quem mais 
deveria protegê-lo: o homem. Os desper-
dícios, a poluição dos rios, as agressões à 
camada de ozônio veem destruindo o recurso 
mais importante para a nossa sobrevivência. 
Tais agressões foram de efeito tão negativo 
que para consertar levaria o dobro do tempo 
gasto no processo de destruição.
Mas, nem tudo está perdido. A solução que 

nos resta é a que deveria ter sido seguida 
desde as primeiras civilizações: a preserva-

ção. A responsabilidade é de todos nós seres 
humanos promover um ambiente equilibrado 
e assegurar uma vida saudável no meio em 
que vivemos. A preservação não só da água, 
mas de todo o meio ambiente depende de 
uma reavaliação de nossos hábitos. Abaixo, 
seguem algumas dicas importantíssimas para 
a preservação da água:

– Não deixar a torneira aberta enquanto 
escovar os dentes, tomar banho e ensaboar 
a louça;

– Lavar calçadas e veículos com baldes 
de água;

– Apertar o botão de descarga por, no 
máximo cinco segundos; 

– Não trocar a água da piscina. Hoje em 
dia existem tratamentos que dispensam este 
procedimento;

– Reutilizar a água de sua casa, sempre 
que for possível;

– Verifique se não há vazamentos em 
torneiras ou canos de sua casa;

– Preste atenção se hidrômetro (medidor 
de água) está funcionando corretamente.
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A coleta seletiva consiste em separar o lixo 
reciclável do lixo orgânico. O reciclável não deve 
ir parar em lagos, florestas, beiras de estradas, 
especialmente os plásticos já que demoram muito 
tempo para se degradarem.

Lixo reciclável ou seco: papel, papelão, jor-
nais, revistas, cadernos, folhas soltas, caixas e 
embalagens em geral, caixa de leite, caixas de 
papelão (desmontadas), metais (ferrosos e não 
ferrosos), latas em geral, alumínio, cobre, peque-
nas sucatas, copos de metal e de vidro, garrafas, 
potes e frascos de vidro (inteiros ou quebrados), 
plásticos (todos os tipos), garrafas pet, sacos e 

embalagens, brinquedos quebrados, utensílios 
domésticos quebrados.

Lixo úmido ou orgânico: cascas de frutas e legu-
mes (lixo compostável), restos de comida, papel 
de banheiro, sujeira de vassoura e de cinzeiro.

Não recicláveis: papel higiênico, papel plas-
tificado, papel de fax ou carbono, vidros planos, 
cerâmicas ou lâmpadas

Não basta apenas separar os materiais. Alguns 
cuidados a mais devem ser tomados:
Plásticos: lave-os para que não fiquem restos de 

produto, principalmente no caso de detergentes 

e xampus, que podem dificultar a triagem e o 
aproveitamento do material.

Vidros: lave-os e retire as tampas.
Metais: latinhas de refrigerantes, cervejas e 

enlatados devem ser amassados ou prensados 
para facilitar o armazenamento.

Papéis: podem ser guardados diretamente em 
sacos plásticos.

As caixinhas de leite do tipo longa vida também 
devem ser limpas para evitar que a sujeira deixe 
mau cheiro e atraia animais como ratos e baratas.

Você não precisa separar os materiais reciclá-
veis por tipo. É necessário somente separar o 
material seco do úmido.

Como colaborar com a reciclagem de lixo
Ficamos surpresos com a quantidade 

de lixo que uma família produz. Ima-
gine isso multiplicado pelas famílias 
da sua rua, do bairro, da cidade, do 
Estado, do país, do planeta. É muito 

lixo. Por isso, é importante sujar 
menos. Ambiente limpo não é o que 
mais se limpa, mas o que menos se 
suja. Reaproveite o que for possível.
Reutilize sacolas de supermercado 

para recolher lixo. Use garrafas pet 
para fazer hortas suspensas e bebe-
douros de pássaros. Essas garrafas são 
reutilizadas na indústria para produzir 
vassouras e até camisas. Se você não 

sabe, não tem tempo ou não quer 
utilizar garrafas pet, separe-as para 
a coleta seletiva, doe ou leve direto 
a um ponto de entrega se houver em 
sua cidade.

Coleta seletiva: dicas de separação
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O Departamento de Meio ambiente da Secre-
taria de Planejamento, Meio Ambiente e Trânsito 
de Flores da Cunha promove uma campanha de 
recolhimento de eletrônicos pós-consumo nos 
dias 2 e 3 de junho, na Praça Nova Trento. Os 
eletroeletrônicos arrecadados serão destinados a 
empresas habilitadas para realizar a reciclagem 
do material, por isso, os equipamentos não 
poderão conter restos de alimentos ou outros 
contaminantes líquidos ou sólidos (inclusive 
barro ou poeira excessiva, nem ter sido expostos 
ao ar livre). As máquinas deverão ser entregues 
íntegras, isto é, montadas com todos os compo-
nentes, sem sinais de violação ou saque de peças 
sob o risco de não serem coletadas.

Confira quais os materiais que serão 
arrecadados: aparelhos de DVD, CPU, 
notebooks, aparelhos de fax, disco rígido/
HD, pen drives, aparelhos de som, estabi-
lizadores, placa-mãe, aparelhos e controles 
de videogame, fios, placas de computador, 
aparelho de chapinha, fontes, placas de rede, 
aquecedores, forno elétrico, placas de som, 

aquecedores a óleo, impressoras, placas de 
vídeo, ar-condicionado, máquina fotográfica, 
processadores, bateria de celular, máquina de 
escrever, rádios, cabos, memórias de scanner, 
caixas de som, micro-ondas, secadores de 
cabelo, carregadores, modens, teclados, 
cartuchos de impressoras/tonners, motor de 
geladeira, telefones, monitores, toca-discos, 
celulares, transformadores, centrais telefôni-
cas, mouses, TVs de plasma ou LCD, compu-
tadores, no breaks, ventiladores, copiadoras 
e aparelhos de  videocassete.

Materiais que não serão arrecadados: CDs, 
fitas de videocassete, lavadoras de roupa, disque-
tes, fogões, pilhas, fitas cassete, geladeiras, tubos 
de TV, lâmpadas, gabinetes de computadores 
vazios (sem componentes), TVs com monitores 
abertos (faltando componentes internos).

Durante a campanha serão arrecadados ape-
nas eletroeletrônicos. Os resíduos volumosos 
(como móveis, sofás, fogões e geladeiras) 
são recolhidos quinzenalmente por meio de 
agendamento pelo telefone (54) 3292. 3221.

Eletroeletrônicos serão arrecadados
 na Praça Nova Trento
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