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Os recursos naturais do planeta dão os pri-
meiros sinais de esgotamento. Estoques de água diminuem e são crescentemente
contaminados. A rarefação da camada de ozônio aumenta a carga de radiação
solar ultravioleta e as chuvas ácidas corroem florestas e cidades. (...) Mas o mais
preocupante dos efeitos da poluição sobre o meio ambiente se deve à concentração
dos gases que causam o efeito estufa, o que eleva o aquecimento da atmosfera,
provocando inevitáveis mudanças climáticas. (...) O que a natureza sempre
consumiu milhares de anos para alterar, a atividade humana pode alterar em
poucos séculos. (...) As Maldivas, ilhas do Oceano Índico, irão desaparecer
encobertas pelo aumento do volume das águas do mar, devido ao descongelamen-
to das calotas polares (...).

O Estado de S. Paulo, 16/4/95.

Essa notícia traz apenas alguns exemplos do que está acontecendo com o
nosso planeta, devido ao desequilíbrio do meio ambiente, causado por fatores
poluentes. Vamos ler a aula, para você saber mais sobre isso.

Como está o ambiente de sua casa, ultimamente? E do seu trabalho?

Meio ambiente, ou
simplesmente ambiente,
é tudo aquilo que rodeia
os seres vivos, tudo o que
podemos perceber ao nos-
so redor; são todas as rea-
lidades físicas que nos
cercam. Assim, o globo
terrestre é formado por
uma grande quantidade
de meios ambientes onde
todos nós vivemos, onde
homens, animais e plan-
tas coexistem.

O homem e o meio
ambiente

Deu no jornal

Nossa aula
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A U L AO meio ambiente é constituído por água, terra, ar, vegetais, seres  huma-

nos e animais. Por exemplo, um jardim pode ser o meio ambiente de uma
formiga. O meio ambiente de um animal selvagem é a selva; o meio ambiente
de uma vaca é a fazenda; e o nosso meio ambiente, além da nossa casa, é a
cidade onde vivemos.

No início da civilização, os povos viviam em um meio ambiente
perfeitamente equilibrado. Caçavam bichos e colhiam frutos para comer.
Bebiam a água dos rios e das fontes. Havia um equilíbrio ambiental. Quando
a caça e os vegetais começavam a escassear, as tribos mudavam de lugar, e a
região ocupada anteriormente podia se renovar.

Porém, a população foi aumentando, e o homem, que não pára de inventar
e descobrir coisas, foi utilizando cada vez mais recursos da natureza para
melhorar sua condição de vida.

A formação das primeiras cidades deu início a um  problema que só tem se
agravado: o acúmulo de resíduos.

A partir do século XIX, as condições de vida nas cidades sofreram
desequilíbrios causados por diversos fatores, como, por exemplo, o aumento
populacional, migrações do campo e crescimento industrial.

A melhoria das condições sanitárias e o aparecimento de novos remédios
prolongaram a vida da população. Campos abandonados modificaram climas.
Nas áreas cultivadas com monocultura, as plantas concorrentes passaram a ser
combatidas como �ervas daninhas�, e os animais, consumidores naturais daque-
las plantações, passaram a ser destruídos como pragas da lavoura. O crescimento
do número de indústrias, sem qualquer controle sobre a poluição, começou a
gerar resíduos em quantidade cada vez maior.

A natureza demora cada vez mais para decompor os resíduos produzidos
pela enorme quantidade de produtos. Há materiais novos, como o plástico, que
praticamente não se decompõem ou o fazem muito lentamente. Ao mesmo
tempo, a quantidade de materiais que pode ser assimilada pela natureza, como
papel, aço e materiais orgânicos, está sendo acumulada numa velocidade maior
do que o tempo que a natureza necessita para decompô-la.

Fique por dentro

Os materiais orgânicos se decompõem naturalmente pela ação dos
microrganismos que se alimentam deles. São, portanto, materiais
biodegradáveis.

Produtos químicos tóxicos e resíduos lançados no mar e em rios, riachos,
lagos e lagoas causam danos irrecuperáveis à vida da fauna e flora, atingindo,
mais cedo ou mais tarde, o ser humano.

O mesmo acontece quando esgotos domésticos sem tratamento são lançados
nos rios, em quantidades superiores às que a depuração e oxigenação natural das
águas podem aceitar.

Resíduos
são restos, todo e
qualquer tipo de
lixo.
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Porém, a partir de 1960, os governos e as organizações preocupadas com o
meio ambiente, no mundo inteiro, começaram a perceber que, para garantir o
futuro do planeta, é necessário controlar e, principalmente, reduzir a poluição.

Em 1972, as Nações Unidas prepararam uma conferência internacional, em
Estocolmo, Suécia, para debater os problemas do meio ambiente. O resultado da
conferência foi a constatação de que os países ricos e os países pobres não podem
tratar os problemas ambientais da mesma maneira, pois os países ricos em geral
preservam sua natureza, explorando a dos países pobres. Nessa conferência,
proclamaram-se os seguintes princípios, entre outros, relacionados à qualidade
de vida do ser humano (do livro O outro lado do meio ambiente, de José de Ávila
Aguiar Coimbra):

1. O direito à alimentação adequada.
2. O direito de consumir água pura.
3. O direito de respirar ar limpo.
4. O direito à moradia decente, sem amontoados e promiscuidade.
5. O direito de desfrutar as belezas naturais.
6. O direito ao silêncio e à paz ambiental.
7. O direito de salvar-se da intoxicação por pesticidas.
8. O direito de livrar-se de guerras e extermínio.
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A U L ANós podemos ajudar a melhorar nosso meio ambiente no dia-a-dia, por

exemplo, comprando produtos e adquirindo aqueles cujas embalagens sejam
recicláveis, e usando o verso das folhas de papel para rascunho. A maior parte
do lixo das casas é constituída por restos de comida que podem ser transforma-
dos em alimento para animais ou em adubo.

Devemos diminuir os desperdícios de todas as maneiras. Assim como
cuidamos de nossa saúde, para que tenhamos uma vida mais longa e saudável,
devemos fazer os materiais terem um ciclo de vida maior. Se cada um fizer sua
pequena parte a favor  do meio ambiente, diminuindo resíduos, separando as
embalagens e os materiais recicláveis, o mundo, aos poucos, irá melhorar.

Nas próximas aulas, você vai saber como podemos ajudar, e muito, na
preservação do meio ambiente.

Exercício 1
Responda às questões a seguir.

a) O que é meio ambiente?
b) O que a formação das primeiras cidades ocasionou?
c) O que é necessário fazer para garantirmos o futuro do planeta?
d) Será que, no Brasil, temos todos os direitos proclamados pela Conferência

de Estocolmo? Discuta sua resposta com seus colegas.

Só para
recordar
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De acordo com uma notícia dada pela Gazeta
Mercantil, de 11/01/94, o excesso de efluentes industriais e de esgoto doméstico
lançados no leito do rio Iririú, em Santa Catarina, provocou falta de oxigênio na
água, causando a morte de, aproximadamente, uma tonelada de peixes. A região
por onde o rio passa havia sido ocupada, indevidamente, por indústrias e
residências.

Washington Novaes, geólogo e ex-secretário do Meio Ambiente de Brasília,
afirma que 65% das internações pediátricas são devidas à contaminação da
água. (...) Ele diz ainda que, no Brasil, apenas 40% da população recebe água
encanada, mas só 10% dessa água é tratada. (...) No país há cerca de 20% da
água doce de todo o mundo, mas os programas de tratamento da água são
ineficientes, e o desinteresse é total por parte do poder público.

Diário do Comércio e Indústria, 18/05/95.

Tristes notícias, não? Leia a aula para saber mais sobre a poluição da água.

Era uma vez um peixe. Esse peixe era mágico, pois tinha sete vidas! Mas,
infelizmente, ele morreu.

Na primeira vez que morreu, ele morava no riacho ao lado de uma casa
simples, na periferia da cidade. Aí, ele ressuscitou e foi morar num grande rio,
que passava perto de uma indústria. Passou um tempinho e ele morreu pela
segunda vez.

Ele ressuscitou e foi morar bem longe, em outro estado, em um rio que
passava no meio de uma fazenda. E... morreu de novo. Morreu quando foi morar
numa represa, quando foi morar num lago, quando foi morar em alto-mar e
morreu, pela sétima vez, quando foi morar num simples aquário.

Você saberia explicar o que ocasionou as mortes do coitado do peixe? Pense
um pouco.

Lendo esta aula, você vai saber por que o peixe morreu, e o que poderia ter
sido feito para evitar que sua vida fosse mais curta do que deveria.

Poluição da água

Deu no jornal

Nossa aula
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A água está amplamente distribuída na natureza. Ela se encontra em
estado líquido nos mares, oceanos, rios, lagos e lençóis subterrâneos. É a
porção do globo terrestre denominada hidrosfera. Na atmosfera, está sob a
forma gasosa. A água está presente também, em estado sólido, no gelo e na
neve. Nas nuvens, a água está sob a forma de vapor, que se transforma em
gotas quando chove. A água é vital para as plantas, para os animais e para os
seres humanos.

Nosso organismo contém cerca de 70% de água, que faz parte das células. A
água está presente nos músculos, nos órgãos, no sangue e até mesmo nos ossos.

Os vegetais retiram a água do solo e, junto com ela, nutrientes como sais
minerais de ferro, de nitrogênio, de cálcio, de magnésio e de potássio.

A água pode ser classificada em:

· Água doce: constitui as fontes e os rios. Contém sais retirados das rochas,
dos leitos e das margens dos rios. A água da chuva é doce e possui
nitrogênio dissolvido retirado do ar.

· Água mineral: como a água é um ótimo solvente, contém sais minerais
dissolvidos. A água mineral é encontrada em fontes e, muitas vezes, possui
propriedades medicinais. Por exemplo, fontes de águas gasosas ou aciduladas
(presença de gás carbônico); águas alcalinas (presença de bicarbonatos);
águas ferruginosas (presença de sais de ferro) e sulfurosas (presença de sais
de enxofre).

· Água salgada: os mares e oceanos ocupam, aproximadamente, três quartos
da superfície terrestre, o que corresponde a cerca de 1 bilhão e 400 milhões
de km3  de água. Na água salgada, a maior concentração de sais é a de cloreto
de sódio (sal comum) e, em menor quantidade, a de magnésio e de iodo.

· Água dura: é água rica em sais de cálcio e de magnésio, sendo imprópria para
o uso doméstico. Os sais dissolvidos impedem a formação da espuma do
sabão e endurecem as verduras. Para uso na indústria, esse tipo de água deve
ser tratado com a adição de substâncias químicas.

· Água potável: é a água doce ou mineral, que se presta ao consumo humano.
Precisa ser incolor, límpida e inodora; ter sabor agradável; estar a uma
temperatura em torno de 10ºC; ter cerca de 200 ml de oxigênio dissolvido por
litro; conter uma pequena quantidade de sais minerais, não possuir micror-
ganismos e nem restos orgânicos.

A água absolutamente pura, sem minerais dissolvidos, não é encontrada na
natureza. É a água destilada, obtida para uso em laboratórios ou na fabricação
de remédios.

O volume de água do nosso planeta é praticamente estável. As águas dos
mares, rios e lagos se evaporam formando nuvens. As nuvens, quando encon-
tram uma frente de ar frio, se condensam, caindo sob a forma de chuva. A água
das chuvas volta aos mares, rios, lagos e lençóis subterrâneos. É a movimentação
natural da água, formando um ciclo muito útil à manutenção da vida.
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A poluição da água ocorre de várias formas: por meio de dejetos humanos
ou animais, esgotos domésticos, efluentes industriais, defensivos agrícolas,
sabões, detergentes etc.

Os esgotos domésticos e os efluentes industriais contêm micróbios, bactérias
e outros elementos tóxicos. Quando lançados diretamente nos mares e nos rios,
poluem a água, contaminando-a.

As pessoas, individualmente, também poluem a água, jogando lixo e outros
detritos diretamente nas fontes e rios ou mesmo nas represas que reservam a
água potável.

Há, ainda, os microrganismos que vivem na água. Quanto maior for a
quantidade de matéria orgânica lançada na água, maior será o número de
microrganismos que aí se desenvolverão. Esses microrganismos respiram, con-
sumindo o oxigênio dissolvido na água. A água pobre em oxigênio dissolvido
causa a morte, por asfixia, de peixes e outros animais aquáticos.

O que você acabou de ler explica por que nosso peixe morreu. Ele morreu
porque viveu nos rios, represas ou lagos poluídos por esgotos domésticos ou
industriais, ou ainda, pelo excesso de defensivos agrícolas usados nas plantações
próximas ao rio onde ele morava.

No alto-mar, o peixe morreu por causa do vazamento de petróleo de um
navio. O petróleo impediu que ele respirasse. No aquário, morreu pelo excesso
de ração que alguém jogou, o que ocasionou um aumento dos microrganismos
que vivem na água.

Mas, o que poderia ser feito para evitar isso? Não jogar lixo e outros
detritos diretamente na água e não permitir que os efluentes domésticos e
industriais sejam despejados nos rios ou no mar sem antes passarem por uma
estação de tratamento. A água poluída precisa ser tratada. É sobre isso que
vamos falar agora.

Tratamento da água

Como a água não se multiplica, isto é, não nasce água, ela precisa ser tratada
para poder ser reutilizada. Há três tipos básicos de tratamento de água.

· Tratamento das águas naturais captadas e canalizadas de fontes e rios para
o consumo nas cidades.

· Tratamento de efluentes industriais, isto é, resíduos líquidos, originados
dos processos industriais.

· Tratamento de efluentes domésticos recolhidos dos esgotos e fossas
sépticas.

Efluentes
são resíduos

líquidos
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A água dissolve a maioria das substâncias, em particular as minerais. Não é
de estranhar que um solvente tão eficaz quase sempre contenha impurezas.

Após a captação, a água é distribuída nas cidades, por uma rede de encana-
mentos, reservatórios, bombas, válvulas e caixas-d�água. Em todas as cidades
são construídas uma ou mais estações de tratamento de água (ETA) que a
purificam antes da distribuição e do consumo.

Uma ETA se compõe, basicamente, de:

· tanques de decantação, onde as impurezas sedimentam;

· uma unidade de filtração, com um ou mais filtros formados por camadas de
pedregulho, diversos tipos de areia e carvão ativado;

· uma unidade de mistura e desinfecção;

· reservatórios, onde fica a água limpa, própria para consumo.

A água potável também deve ser purificada domesticamente. A purificação
caseira da água pode ser feita:

· com filtro de vela ou filtro de ozônio;

· com a fervura da água;

· com a adição de substâncias químicas que não são caras nem nocivas, como
solução de hipoclorito de sódio ou de permanganato de potássio.

Tratamento de efluentes industriais

Os efluentes industriais são tratados em estações de tratamento de efluentes
(ETE). Essas estações possuem unidades específicas para cada tipo de efluente
a ser tratado.

Não há um sistema único, modelo, para o tratamento desses efluentes, uma
vez que a construção de uma ETE depende da natureza do efluente. Porém, as
seguintes operações básicas são praticadas na maioria das estações, com
algumas variações:

· Gradeamento e peneiramento: os materiais sólidos, como pedaços de metal
e outros resíduos, ficam retidos nas grades. As partículas que não foram
retidas no gradeamento ficam retidas nas peneiras. Esse material é então
removido manual ou mecanicamente.

· Desarenação: nessa estapa, depois de algum tempo, é separado o restante
dos resíduos sólidos. Os resíduos mais pesados vão para o fundo do tanque,
formando uma espécie de lodo, e os mais leves flutuam na superfície. Os
resíduos que ficaram no fundo são retirados e depositados em aterros
sanitários.

Decantar é
separar as
impurezas sólidas
de um líquido
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graxas, por serem menos densos do que a água, sobem à superfície, forman-
do uma camada chamada escuma.

· Equalização: nos tanques de equalização, a água é homogeneizada, isto é,
movimentada por meio de agitadores eletromecânicos.

Depois disso, o líquido passa por ajuste de pH, ou seja, tem seu nível de
acidez corrigido e fica em repouso novamente, para que os últimos resíduos se
depositem no fundo do tanque, ou subam à superfície. Os resíduos são retirados
e é feita outra correção do pH da água.

Essa água, depois de tratada, pode ser reutilizada na própria indústria.

Tratamento de efluentes domésticos

Esse tratamento pode ser feito de dois modos principais: com lodo ativado
ou com filtros biológicos.

· Lodo ativado: é uma massa de microrganismos que se alimenta das impu-
rezas contidas na água. Essa massa é colocada num tanque de água poluída.
A água é agitada por meio de aeradores, para manter o nível de oxigênio; os
microrganismos consomem os resíduos, e vão se multiplicando. O tempo de
permanência é estabelecido pelos técnicos, de acordo com o tipo e a concen-
tração de resíduos existentes na água. Depois desse tempo, o lodo é retirado
e a água vai para outro tanque, onde fica em repouso. Esse processo
possibilita a remoção de até 95% dos resíduos, tornando os efluentes mais
limpos do que na maioria dos outros processos.

· Filtros biológicos: são tanques cheios de cascalho, que contêm microrganis-
mos semelhantes aos do lodo ativado. O esgoto é despejado de maneira lenta
e uniforme sobre o cascalho, formando uma camada fina. Os microrganis-
mos se alimentam dos detritos, limpando o líquido do esgoto. Esse processo
elimina de 80% a 90% das impurezas contidas na água.

A medida  de
pH está relacionada

com o grau de
acidez ou de

basicidade de uma
solução

tanque de equalização tanque de decantação
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cas e físico-químicas em laboratório confiável, para verificar a eficiência do
tratamento e se foram obedecidas as normas nacionais e locais de despejo de
efluentes.

O lodo retido em cada processo de tratamento deve ser desidratado e seco
em filtros-prensa, filtros de banda contínua, filtros a vácuo ou em leitos de
secagem ao ar livre. Esse lodo forma um resíduo que, de acordo com sua
composição e origem, pode ser utilizado como fertilizante (resíduos de esgotos
domésticos), colocado em aterros controlados, ser incinerado ou, ainda, ser
utilizado em processos de reciclagem e incorporado a outros materiais.

Exercício 1
Responda às questões a seguir.

a) Quais são os principais tipos de poluição da água?

b) Por que a água precisa ser tratada?

c) Quais são os tipos de tratamento da água?

Só para
recordar
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Numa rua do Parque Palmas do Tremembé,
São Paulo, um caminhão despeja entulho e terra num terreno baldio. A sujeira
é grande e ocupa um pedaço da calçada. Um carro da Polícia Militar chega ao
local e interrompe a operação, mas momentos depois vai embora. Após a saída
dos policiais, o resto da sujeira é despejado no terreno, e o caminhão também sai
de cena, como se nada tivesse acontecido.

O Estado de S. Paulo, 19/06/95.

Na cidade de Taubaté, no Estado de São Paulo, a saturação do aterro
sanitário levou a Prefeitura a decretar estado de calamidade pública: o aterro
exala mau cheiro (...) e está próximo ao rio Una, onde se faz a captação de água
que abastece a cidade.

Diário do Comércio e Indústria, 28/05/94.

(...) O sistema de coleta seletiva de lixo, inaugurado em São Paulo na gestão
Luiza Erundina, só não foi extinto porque existe uma lei municipal que o torna
obrigatório. Os sacos de lixo se amontoam ao lado dos contêineres coloridos, não
há divulgação e a coleta domiciliar é deficiente. Das 12 mil toneladas de lixo
recolhidas por dia, apenas 10 toneladas vão para a reciclagem -  menos de 0,09%.
Agora a Prefeitura promete, por meio de dois novos projetos, retomar e ampliar
o programa.

O Estado de S. Paulo, 26/06/95.

O acúmulo de lixo é um problema e tanto, não? Vamos ver, nesta aula, o que
podemos fazer para resolver esse problema.

Nasci em um pequeno bairro formado de casinhas, a maioria térrea, três ou
quatro vendas e duas quitandas. Agora, 40 anos depois, a minha casinha é a única
da rua, espremida entre imensos prédios de apartamentos por todos os lados. As
pessoas não resistiram às ofertas das construtoras, venderam suas casas e se
mudaram para outros bairros mais distantes.

Então, veja: nos terrenos das casas que abrigavam quatro ou cinco pessoas,
foram construídos prédios de vinte andares, com dezenas de apartamentos,
abrigando centenas de pessoas. Isso fez com que aumentasse o número de carros,
piorasse o trânsito, houvesse mais barulho e mais... lixo!

O lixo:
problemas e soluções

Deu no jornal

Nossa aula
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A U L AO acúmulo de lixo polui o ambiente. Mas há soluções para o problema do

lixo, como você verá a seguir.

Tratamento do lixo

O Brasil produz cerca de 90 mil toneladas de lixo por dia, o que corresponde
a 30 mil caminhões cheios de lixo. A grande quantidade de embalagens e
produtos descartáveis agrava ainda mais o problema. Boa parte desse lixo é
constituída de materiais que podem ser reciclados; outra parte é constituída de
material orgânico que pode ser decomposto por microrganismos. No Brasil,
quase todo o lixo ainda é jogado em lixões. O quadro abaixo mostra os principais
destinos do lixo no Brasil.

Vamos ver agora o que acontece com o lixo nesses lugares.

· Lixões: são terrenos comuns, onde o lixo é depositado diariamente a céu
aberto, o que provoca contaminação da água, do solo e do ar.

A decomposição do lixo produz
um líquido negro, altamente poluente
chamado "chorume", que penetra no
solo e atinge as águas subterrâneas,
contaminando as minas e fontes. A
decomposição também provoca a pro-
liferação de animais transmissores de
inúmeras doenças, como ratos, bara-
tas, moscas e mosquitos. O solo conta-
minado torna-se improdutivo, além
de ser um desperdício a ocupação de
grandes terrenos com lixo.

· Aterros sanitários: são áreas escolhidas com critério, geralmente terrenos
não produtivos e que não estão localizados em áreas de preservação ambiental.
O fundo do aterro deve
ser preparado com cama-
das plastificadas resisten-
tes, prevendo o escoa-
mento do "chorume" e o
seu tratamento. É uma
obra de engenharia com-
plexa, executada com to-
dos os critérios técnicos,
de acordo com a legisla-
ção antipoluição vigente.

DESTINO PORCENTAGEMEM TONELADAS EM CAMINHÕES

lixões
aterros sanitários

usinas de tratamento

26.400
3.000
600

88%
10%
2%

79.200
 9.000
1.800

lixão

aterro sanitário
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argila e compactadas por tratores de esteiras. Após algum tempo, esse lixo
é parcialmente decomposto pelos microrganismos que se alimentam dele.
Os resíduos de lixo vão se acumulando, até lotar a capacidade do terreno. Em
São Paulo existem, atualmente, cinco aterros sanitários. Um deles é só para
entulho da construção civil. Dos outros quatro, dois já estão esgotados.

· Usinas de tratamento: nessas usinas, o lixo não é acumulado. Ao chegar, o
lixo é espalhado em esteiras móveis, para que os materiais recicláveis
possam ser separados, como vidros, papéis, metais, plásticos etc., e vendidos
às indústrias de reciclagem. O lixo restante é colocado em grandes reatores
chamados biodigestores. Por meio da ação dos microrganismos, o lixo se
transforma em um composto orgânico que pode ser usado como adubo ou
como componente de rações para animais. O lixo residual que porventura
sobrar é levado para um aterro sanitário.

· Incineração: o lixo incinerado é proveniente de hospitais, clínicas veteriná-
rias, materiais tóxicos etc. Os gases contidos na fumaça do lixo queimado
podem ser poluentes, se não forem corretamente tratados.

Reciclagem do lixo

Para podermos aumentar a vida útil dos aterros, precisamos aprender a
reutilizar e a reciclar parte do lixo. Separar vidros, papéis, plásticos etc. é
lucrativo, pois você pode vendê-los ou, se quiser, doá-los para entidades
assistenciais. Pode também participar da coleta seletiva de lixo da prefeitura,
jogando os papéis, os plásticos e os vidros nos coletores apropriados, espalhados
pela cidade.

Pense um pouco: será que você está colaborando para diminuir o lixo na sua
cidade? Que sugestões você faria para um programa de melhor aproveitamento
do lixo?Vamos conhecer os processos de reciclagem de alguns produtos mais
comuns.

separação de lixo
para reciclagem
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Inventado na China, por volta de 200 anos antes de Cristo, o papel chegou
à Europa somente no século XI da nossa era.

O papel é fabricado, basicamente, a partir de uma pasta de celulose, obtida
pelo cozimento da mistura de cavacos de madeira e água. Os dejetos desse
processo de cozimento poluem a água e o ar.  Para fabricar uma tonelada de papel
virgem, são utilizadas de 10 a 20 árvores adultas e 100 mil litros de água.

Quando o papel é reciclado, a quantidade de água empregada no processo
diminui para 2 mil litros, e evita-se o corte de tantas árvores. A energia gasta é 71%
menor do que para a produção de papel virgem, e o processo não é tão poluidor.

O processo de reciclagem é simples. O papel usado (jornais velhos, restos de
produção de gráficas, aparas, papéis de embrulho, cadernos usados etc.) vai para
uma máquina semelhante a um grande liquidificador. O papel é desfibrado,
formando uma pasta. Essa pasta passa por uma máquina que retira as impurezas.
Depois de limpa, a pasta é imersa em água e colocada em uma superfície plana,
sobre uma tela, que dará forma ao papel. O excesso de água escoa e um sistema de
rolos compressores dá consistência às folhas, que são postas para secar.

No Brasil, cerca de 30% do papel produzido vai para a reciclagem. O papel
reciclado é utilizado, principalmente, na fabricação de caixas de papelão.

Atualmente, o Brasil importa milhares de toneladas de aparas por ano. Se o
volume de papel reciclado fosse maior, o Brasil não precisaria comprar restos de
papel para dar conta de sua produção.

Vidro
O vidro foi criado há cerca de 4000 anos antes de Cristo. É feito de matérias-

primas naturais, como areia, barrilha, feldspato, alumina etc. Algumas dessas
jazidas já estão se esgotando.

Na produção de vidro, são gastos 1.200 kg de matéria-prima para cada 1.000
kg de vidro. A extração desse matérial agride a natureza e o meio ambiente.

O vidro não é degradável, mas é 100% reciclável. Com 1.000 kg de vidro
triturado são produzidos praticamente 1.000 kg de vidro novo.

Na reciclagem, o vidro passa por um processo de lavagem e são retirados
objetos estranhos, como rótulos, anéis metálicos etc. Depois, é separado pela cor
e triturado. A seguir, entra no processo de fabricação normal: o vidro é fundido
para a produção de novos objetos.

Alguns tipos de vidro, como os planos, usados em janelas e portas, necessitam
de tratamento especial na reciclagem. Esses vidros podem ser reutilizados na
fabricação de telhas e lã de vidro, ou ainda, convertidos em pequenos grãos, que
são misturados à tinta para pintura de asfalto.

Um objeto de vidro pode ser usado infinitamente, desde que não se quebre.
Por isso, as indústrias alimentícias e de refrigerantes reutilizam os vidros, depois
de lavados e desinfetados. Uma tonelada de vidro reutilizado economiza cerca de
290 kg de petróleo e 1.200 kg de matéria-prima que seriam gastos em sua fundição.
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Os metais têm sido utilizados pelo homem desde a Idade do Ferro, na
confecção de armas e ferramentas. A partir do final do século XIX, iniciou-se a
fabricação de embalagens para conservar alimentos, feitas de ligas metálicas
como folha-de-flandres, aço e alumínio.

O aço é uma liga de ferro com teor de carbono que varia entre 0,06% e 1,7%.
Ele é obtido do beneficiamento siderúrgico do ferro-gusa com adição de metais
diversos para a produção de ligas especiais. Atualmente, no Brasil, são
consumidas 650 mil toneladas de aço laminado, por ano, e 25% delas são
destinadas à fabricação de latas para a indústria alimentícia.

O Brasil é o segundo maior produtor mundial de minério de ferro, e o sexto
maior produtor de aço, mas essa produção não é suficiente para suprir nossas
necessidades internas. Por isso, o Brasil gasta muito dinheiro com importação de
sucata de ferro. E as reservas de minério de ferro do planeta podem suprir o
consumo só por pouco mais de um século.

O alumínio é obtido da bauxita. São necessárias cinco toneladas de bauxita
para se produzir uma tonelada de alumínio, e a extração da bauxita é extrema-
mente agressora ao meio ambiente. Nos últimos anos, tem aumentado muito o
emprego das embalagens de alumínio. São de alumínio as embalagens para
pasta de dente, creme de barbear, refrigerante, cerveja e muitas outras.

O Brasil consegue reciclar 27% do aço produzido e 50% das latas de
alumínio. A reciclagem é simples. A sucata é separada conforme o material
predominante, lavada, prensada e fundida novamente. A reciclagem do aço
possibilita 74% de economia de energia, e a do alumínio possibilita 95%. Uma
latinha de alumínio reciclada poupa meia latinha de gasolina.

Plástico
O plástico é um produto relativamente novo, pois foi desenvolvido no início

deste século e popularizado. É elaborado a partir de derivados do petróleo. Além
do fato de que  o petróleo é um recurso natural dificilmente renovável, calcula-se
que certos tipos de plástico podem levar mais de cinqüenta anos para degradar.

Cada cidadão brasi-
leiro joga no lixo, anual-
mente, uma média de 10
quilos de plástico. Só na
cidade de São Paulo são
recolhidas 670 toneladas
de plástico diariamente!

O plástico pode ser
reciclado na própria in-
dústria que o fabrica. As
peças defeituosas ou as
aparas são trituradas, der-
retidas e novamente colocadas na linha de produção. Embalagens e outros
plásticos usados também podem ser reciclados. Na reciclagem do plástico a
economia de energia chega a 90%.
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com números de 1 a 7, de acordo com a resina básica de que foram feitos. Isso
facilita a classificação na hora da reciclagem, pois plásticos feitos da mesma
resina fornecem um produto final de melhor qualidade.

Veja no quadro a seguir alguns tipos de resina, seus usos principais e os
produtos obtidos de sua reciclagem.

Alguns países reutilizam o plástico como combustível. Ele é queimado em
grandes incineradores, gerando uma energia superior à do carvão. Porém, é
necessário o uso de um sistema de filtros para diminuir a poluição do ar. A
emissão desses gases na atmosfera deve seguir as normas de segurança e a
legislação aplicada à poluição do ar.

Você viu como é simples diminuir o volume de lixo de uma cidade,
tornando nosso ambiente mais saudável. O Programa das Nações Unidas
para o Meio Ambiente apresenta as seguintes soluções para o problema de
acúmulo de lixo.

· Reduzir: usar menos material, evitar desperdícios.

· Reutilizar: não jogar fora produtos usados, mas sim empregá-los de outras
maneiras ou encaminhá-los para fábricas de reciclagem.

· Reciclar: reprocessar a matéria-prima dos produtos usados, para a fabri-
cação de novos produtos.

· Incinerar: para aproveitar, pelo menos, parte da energia que foi gasta na
confecção dos produtos.

· Dispor em aterros: em último caso, acumular os resíduos em áreas espe-
cialmente preparadas, para evitar a contaminação do solo e de lençóis de
água subterrânea.

Para terminar a aula, veja se as sugestões que você pensou para um
programa de melhor aproveitamento do lixo são parecidas com alguma destas:

RESINA PRODUTOS DE RECICLAGEM

1. polietileno
tereftalato

2. polietileno de
alta densidade

3. vinil ou polivinil

4. polietileno de
baixa densidade

5. polipropileno
6. poliestireno

Tapetes, penugem das bolas
de tênis
Cadeiras e latas de lixo

Esteiras de chão, canos e
mangueiras

Saquinhos de supermercado

Recipientes para tinta
Canos, latas de lixo

Garrafas de refrigerante

Garrafas de água, recipientes
para detergentes
Recipientes para óleo, emba-
lagem de alimentos, válvulas
e juntas
Embalagens de biscoitos e
massas
Recipientes de alimentos
Copos descartáveis, utensílios
domésticos, isolantes

USO PRINCIPAL
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· Separar o papel (branco, jornal, papelão) e os recipientes de vidro usados,
para vender ou doar para entidades assistenciais.

· Reutilizar embalagens. Por exemplo, as latinhas de cerveja ou refrigerante
podem guardar lápis e canetas.

· Quem mora em casa com quintal de terra pode separar as cascas de frutas e
as folhas de verduras para serem transformadas em adubo orgânico.

Exercício 1
Responda às questões a seguir.

a) Para onde é levada a maior parte do lixo no Brasil?

b) O que podemos fazer para aumentar a vida útil dos aterros sanitários?

c) O que se economiza quando se recicla o papel?

d) Qual é o material 100% reciclável?

e) Quais são as etapas de reciclagem da sucata de alumínio?

f) Dos materiais recicláveis, qual leva mais tempo para se degradar?

Só para
recordar
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Segundo o pesquisador Paulo Saldiva, coor-
denador do laboratório de poluição atmosférica experimental da Faculdade de
Medicina da USP, a relação entre o nível de poluição e a mortalidade é direta.
(...) Saldiva constatou que, todas as vezes que os índices de poluição sobem,
aumenta o número de óbitos. �Existe um problema de saúde pública gerado pelo
número excessivo de carros nas ruas, e o pior é que as pessoas que estão pagando
a conta não andam de carro", diz ele.

Folha de S. Paulo, 10/04/95.

Os índices de poluição do ar na cidade de São Paulo voltaram a aumentar em
1994. Enquanto em 1993 foram declarados seis estados de atenção, em 1994 esse
número pulou para 43, ou seja, o índice de monóxido de carbono superou o
permitido por lei em 43 dias do ano.

Folha de S. Paulo, 18/04/95.

Segundo entrevista dada à Folha de S. Paulo, de 18/06/95, Cláudio Darwin
Alonso, gerente de qualidade ambiental da Cetesb, declarou que a região do
ABCD, formada pelas cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, São
Caetano do Sul e Diadema, apresentou, no início do mês de junho, os piores
índices de poluição da Grande São Paulo. Cláudio Alonso disse ainda, que as
indústrias e os veículos são os grandes poluidores do ABCD. �Hoje, chaminé não
é mais símbolo de progresso. Todo mundo sabe que a fumaça polui o ambiente.�

É, hoje em dia, morar em cidades grandes ou em regiões industriais faz muito
mal à saúde. Leia a aula para você conhecer o que a poluição do ar pode causar
ao meio ambiente.

Nos exemplos a seguir temos fatos relacionados à poluição do ar.

Poluição do ar

Deu no jornal

A  U  L  A

4

Emissão de poluentes
industriais pelas chaminés

Congestionamentos nas
grandes cidades

Uso de  substâncias em spray

Nossa aula
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A U L A Você saberia explicar por que esses fatos estão errados? Após ler esta aula,

você saberá, com certeza.

O ar em equilíbrio na atmosfera

É impossível ficar sem respirar. O ar é um elemento essencial para a vida dos
seres vivos, desde seres microscópicos até plantas e animais.

Por meio da respiração, os seres vivos retiram oxigênio do ar e a ele
devolvem o gás carbônico. Se essa transformação ocorresse apenas nesse senti-
do, ao fim de um certo tempo, morreríamos todos -  plantas, animais e o homem
-  por falta de oxigênio, que teria sido todo transformado em gás carbônico. Você
pode perceber isso ficando em uma sala pequena, fechada e cheia de gente.

Felizmente, as plantas verdes produzem uma transformação inversa: absor-
vem o gás carbônico e devolvem o oxigênio para a atmosfera. Esse processo,
chamado fotossíntese, garante o equilíbrio natural entre as quantidades de
oxigênio e de gás carbônico na atmosfera. Por isso, a Amazônia é chamada �o
pulmão do mundo�, por ser uma das poucas florestas relativamente grandes
ainda existentes.

Esse equilíbrio tem sido ameaçado por uma das principais conquistas do
homem: o domínio sobre o fogo. Aprendendo a produzir e a controlar o fogo, o
homem pôde cozinhar seus alimentos, aquecer-se no frio e, aos poucos, foi
criando as mais diversas máquinas, movidas, primeiro, a vapor e, depois, a
combustível derivado do petróleo.

Entretanto, a combustão não produz apenas calor; em toda queima há
produção de gases, principalmente de gás carbônico. E aí começam os
problemas: o gás carbônico, por causa da atividade humana, começou a ser
produzido em quantidades cada vez maiores, causando um aumento da
temperatura geral da Terra.

A queima de derivados de petróleo � como gasolina e óleo diesel -  e de
resíduos industriais, domésticos e hospitalares tem, também, levado outros
gases para a atmosfera. Muitos desses gases, como os óxidos de nitrogênio,
óxidos de enxofre e o monóxido de carbono, são prejudiciais à saúde.

Além disso, florestas são destruídas para dar lugar a plantações e a
pastagens para criação de animais. As queimadas, na maioria das vezes,
estendem-se por grandes áreas florestais, destruindo grande quantidade de
árvores que têm papel importante na produção de oxigênio.

Conheça agora quais são os principais poluentes do ar.

Principais poluentes do ar

As principais fontes poluidoras do ar nas cidades são as indústrias e os
veículos movidos a derivados de petróleo. Entre os gases tóxicos lançados
diariamente na atmosfera podemos destacar:
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do homem e dos animais. Forma-se no processo de combustão, em que há
pouco oxigênio para a queima completa dos combustíveis, como, por
exemplo, quando o motor de um carro está desregulado.
Em lugares fechados, como túneis congestionados ou dentro da garagem,
não é recomendável deixar o motor do carro funcionando. O excesso de
monóxido de carbono no ar provoca desde sonolência e diminuição dos
reflexos até doenças respiratórias. Em alta concentração, o monóxido de
carbono pode causar a morte por asfixia. Como é um gás invisível e sem
cheiro, apresenta grande perigo por não ser facilmente percebido.

· Compostos sulfurosos: são compostos de oxigênio e enxofre, produzidos
na queima de combustíveis de petróleo, de carvão mineral, e nos processos
industriais. Esses óxidos são nocivos às vias respiratórias, podendo provo-
car a morte das plantas. Óxidos de enxofre são um dos responsáveis pela
chuva ácida.

Vamos ver agora o que o excesso desses gases pode causar à atmosfera.

Efeito estufa

A queima de petróleo
e seus derivados e a quei-
mada das matas provocam
uma grande concentração
de gás carbônico. Esse gás
age na atmosfera de modo
semelhante ao vidro em
uma estufa de plantas:
deixa passar a radiação
solar e retém o calor,
aumentando, gradativa-
mente, a temperatura da
Terra.

A longo prazo, o exces-
so de gás carbônico provo-
ca o derretimento do gelo
dos pólos e a conseqüente
elevação das marés. Ainda
pode tornar áridas e
desérticas as terras produ-
tivas.
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A camada de gás ozônio fica na alta atmosfera, entre 15 e 40 km de altitude.
Essa camada tem a importante função de proteger a Terra dos efeitos nocivos
dos raios ultravioleta do Sol. O excesso de exposição à radiação ultravioleta
pode causar câncer de pele, catarata e prejudicar o crescimento de diversas
espécies vegetais.

Acontece que o ozônio está sendo bombardeado pelos gases conhecidos como
clorofluorcarbonos (CFCs), produzidos artificialmente pelo homem. Esses gases
são muito utilizados na fabricação de �sprays�, usados em tintas, inseticidas e
desodorantes, nos refrigeradores e aparelhos de ar condicionado e na fabricação
de espumas de material plástico, como as usadas para colchões e travesseiros.

Os CFCs são mais leves que o ar e, liberados para a atmosfera, sobem até suas
camadas mais altas e reagem com as moléculas de ozônio, provocando sua
destruição.

Em algumas regiões da alta atmosfera já se registrou uma diminuição
significativa da espessura da camada de ozônio. A esse efeito foi dado o nome
de buraco na camada de ozônio.

Esse buraco constitui uma �abertura� no escudo que garante as condições de
habitabilidade do planeta. Para salvar a camada de ozônio, diversos países
assinaram acordos internacionais para eliminar a produção dos CFCs.

Em setembro de 1987, representantes de 24 países reuniram-se em
Montreal, Canadá, para firmar um acordo com o objetivo de conservar a
camada de ozônio. O documento, denominado Protocolo de Montreal ,
definiu prazos para a redução da produção e consumo de substâncias
prejudiciais à camada de ozônio. Atualmente, são 113 países comprometi-
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tendo-se a acabar com a produção de equipamentos à base de CFC até 2006.
A indústria nacional, porém, antecipou a data para 2001. Alguns países
mais industrializados deram como prazo dezembro de 1996.

Inversão térmica

Os efeitos dos gases poluentes são agravados quando ocorre o fenômeno
chamado inversão térmica. É sabido que o ar quente é mais leve do que o ar frio,
e tende a subir, enquanto o ar frio tende a descer.

Porém, condições climáticas desfavoráveis podem inverter esse movimento
do ar. No inverno, principalmente, o ar não se aquece e não sobe, impedindo o
movimento das correntes de ar verticais que ajudam a dissipar as fumaças e os
gases poluentes. Assim, os gases poluentes ficam presos nas camadas baixas da
atmosfera, causando muito desconforto para a população, como irritação dos
olhos, problemas respiratórios e intoxicação.

Chuva ácida

A chuva ácida é provocada pelos óxidos de nitrogênio e de enxofre, prove-
nientes de processos industriais e da combustão de motores, lançados na
atmosfera. Esses óxidos gasosos contaminam a água da chuva. A acidez da
atmosfera provoca problemas de saúde, queima as plantas e deixa os lagos mais
ácidos, provocando a morte das plantas e dos animais aquáticos.

Há leis internacionais que obrigam as indústrias a usar filtros contra gases
poluentes e, atualmente, os veículos são dotados de catalisadores. Manter o carro
regulado ajuda a diminuir a poluição do ar.

Exercício 1
Responda às questões a seguir.

a) Qual é o papel das plantas verdes em relação ao ar?

b) Além do gás carbônico, quais são os outros gases tóxicos lançados na
atmosfera?

c) Quais são os efeitos que o excesso de gases tóxicos podem causar à
atmosfera?

Só para
recordar
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O presidente Fernando Henrique Cardoso e o
ministro Gustavo Krause anunciaram, no programa Palavra do Presidente do
dia 06/06/95, as metas do governo para a preservação ambiental.(...) Disse o
presidente: "tratar bem a natureza é dever de cada um de nós, do governo e dos
cidadãos, porque quem sofre, quando o meio ambiente não está bem tratado, é o
homem". Disse também que "os mais prejudicados são os pobres, pois eles
moram nas periferias das grandes cidades, sem rede de esgoto, sem água tratada
para beber; muitos agricultores exploram a terra sem qualquer condição técnica.
Então, a terra fica fraca, a produção de alimentos cai e a panela acaba vazia,
porque os preços sobem".

O Estado de S. Paulo, 07/06/95.

O que o presidente falou tem muito a ver com qualidade de vida. Leia esta
aula para saber mais sobre isso.

Vimos nas aulas anteriores que o homem passou a se preocupar com o
controle da poluição recentemente. Se, por um lado, a qualidade de vida nas
cidades está se deteriorando, por outro, grandes esforços vêm sendo feitos para
modificar essa situação.

O termo qualidade de vida pode ser entendido de várias formas. Muitas
pessoas acham que para ter boa qualidade de vida é preciso ganhar um bom
salário para poupar, consumir etc. Outras já gostariam de trocar um emprego
desgastante numa cidade grande por um trabalho numa cidade do interior,
mesmo ganhando menos, para melhorar a qualidade de sua vida. Alguns
sonham em largar tudo e ir viver numa praia, sem nenhum tipo de preocupação.

Mas dinheiro, sossego e silêncio não são as únicas coisas que contribuem
para uma melhor qualidade de vida. Quando se trata de meio ambiente, a
qualidade de vida está relacionada a mais questões. Qualidade de vida é a soma
de todos os fatores positivos que o meio ambiente reúne para a vida humana,
proporcionando satisfação física, psicológica e afetiva.

De um modo geral, qualidade de vida é tudo o que vai nos dar tranqüilidade,
segurança e esperança num futuro melhor. Esse e outros pensamentos seme-
lhantes passam pela cabeça das pessoas assim que começam a se preocupar com

Qualidade de vida

Deu no jornal
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começa a melhorar quando ela sabe responder a todas as pressões negativas e a
todos os impactos ambientais que a cercam.

O nível de progresso e bem-estar da população está intimamente ligado às
suas condições sanitárias e ambientais. Assim, todos os esforços que as empresas
fazem para diminuir a poluição, todos os esforços dos governos para aumentar
a infra-estrutura de saneamento de água e esgotos, para limpar a cidade, para
cuidar das áreas verdes, e para diminuir o ruído, são esforços que melhoram
nossa qualidade de vida.

As indústrias devem ter como meta contribuir para a manutenção de um
meio ambiente adequado, procurando desenvolver tecnologias para diminuir,
recuperar, reciclar e tratar seus resíduos. A solução dos problemas de controle de
poluição nas indústrias está também relacionada à solução dos problemas de
segurança e saúde dos trabalhadores.

Todas as técnicas, ações e atitudes utilizadas para preservar o meio ambiente
devem ser divulgadas à população; devem mesmo fazer parte da educação dos
jovens, com a introdução de novos conhecimentos em ciências ambientais nos
currículos escolares.

Na Alemanha, no Canadá, no Japão
e em outros países desenvolvidos, a
preocupação com a preservação do meio
ambiente e as novas leis de proteção
ambiental fizeram desaparecer empre-
gos nas áreas mais poluidoras. Porém,
acabaram criando empregos na área da
despoluição, como em empresas de
reaproveitamento e reciclagem de ma-
teriais, em laboratórios de tratamento

de resíduos, em pesquisas e estudos de fontes alternativas de energia, em equipes
de assessoria ecológica, em empresas de controle de resíduos industriais, entre
outros. Todas essas áreas são ramos de negócios lucrativos.

As empresas que investiram numa imagem �mais verde�, utilizando proces-
sos não poluidores, e que colaboram para a preservação do meio ambiente são
mais respeitadas, têm a simpatia do público e crescem mais que as outras.

Podemos sempre contribuir para a qualidade de vida de nosso meio. O guia
da AIPA (Associação Ituana de Proteção Ambiental) nos dá algumas sugestões:
· Evitar adquirir produtos que comprometam a saúde.

· Cultivar verduras e legumes em casa, quando possível.

· Plantar árvores e outras plantas, sempre que for possível.

· Participar das atividades de grupos ecológicos, como gincanas, passeios,
atividades de conservação da natureza e de educação ambiental.

· Organizar a coleta e a seleção de lixo na comunidade, bairro, escola, trabalho.

· Organizar campanhas ecológicas para conscientizar a população e as
autoridades sobre a importância da conservação do meio ambiente.

catalizador de automóvel
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De acordo com artigo publicado no número 50 do Jornal Verde, uma
publicação da editora Forest, de Brasília, podemos apontar pelo menos sete
grandes problemas ambientais mundiais.

1. A área de solo bom para agricultura é escassa no mundo. Mesmo assim, os
seres humanos adotam práticas nocivas ao tratar o solo no intuito de elevar
a produtividade: usam fertilizantes e defensivos agrícolas inadequados e
expõem a terra à erosão. A erosão causa acúmulo de terra nos leitos dos rios,
tornando-os muito rasos, o que prejudica a sobrevivência dos peixes, além
de causar enchentes.

2. Há excessiva concentração de pessoas nas grandes cidades, o que causa
desequilíbrios variados, como congestionamentos de trânsito, aumento da
poluição atmosférica, aumento da violência e aumento da poluição hídrica
pelos esgotos e pelos efluentes industriais.

3. Há dificuldade crescente em oferecer alfabetização, principalmente nos
países mais pobres. A ignorância gera uma série de novos problemas e
desequilíbrios ligados a doenças, poluição e violência.

4. As emissões de gás carbônico e monóxido de carbono poluem a atmosfera,
causando o efeito estufa, e as de gases nitrosos e sulfurosos originam as
chuvas ácidas.

5. No ano 2000, seremos cerca de 6 bilhões de pessoas no planeta. Somente 5%
dos dejetos orgânicos da população são tratados. Falta água potável,
faltam obras de saneamento básico, como redes coletoras e estações de
tratamento de esgotos. A água no século XXI (faltam apenas 4 anos) será
um recurso raro e caro.

6. O aumento demográfico causa crescente aumento do consumo de alimentos
e de água potável. Isso provoca destruição desenfreada de florestas, de
peixes e da fauna silvestre. Diversas espécies animais e vegetais estão em
extinção, pondo em risco a biodiversidade do planeta.

7. A energia exigida para manter níveis razoáveis de vida pelos países é cada vez
maior. Sessenta por cento da energia mundial é obtida pela queima dos
combustíveis fósseis (carvão, petróleo e seus derivados e gás natural) e 20 %
é obtida por processos nucleares (fissão). Esses dois processos geram poluição.

A qualidade de vida da população aumenta quando se investe mais em
educação, saúde, saneamento e geração de empregos. Aumenta, também, quan-
do pretendemos deixar um mundo melhorado aos nossos descendentes, pelas
nossas ações coletivas e individuais.
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