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Palavra do Presidente

O Carnaval é uma festa que mobiliza todo o paıś, proporcionando momentos
de lazer para alguns e gerando emprego e renda para outros. No entanto,
como em todo grande evento, precisamos falar sobre os resıd
́ uos gerados e
que, muitas vezes, sã o descartados de forma equivocada, causando impacto
ambiental para os ecossistemas de nossas cidades.
Todos os anos, o setor de Asseio e Conservaçã o tem sua demanda ampliada
nesta é poca – o que é um aspecto positivo para empresá rios e empregados,
mas o desa io de um carnaval com menos impacto ambiental cabe a todos os
brasileiros, e deve ser encarado ainda na hora do descarte.
Ademais, sã o necessá rios investimentos constantes em campanhas de conscientizaçã o da
populaçã o com relaçã o ao lixo produzido durante os blocos carnavalescos e com orientaçõ es de
como descartá -lo corretamente a im de viabilizar a reciclagem.
Consciente disso, a Febrac produziu a cartilha “Carnaval Sustentá vel” para facilitar a aplicaçã o dos
conceitos de Sustentabilidade. Pois, se cada um izer sua parte, conseguiremos brincar o Carnaval
sem prejudicar o futuro do nosso planeta.

Boa leitura!

Edgar Segato Neto
Presidente

Carnaval Sustentável
Em 2016, no Rio de Janeiro foram recolhidas quase 900 toneladas de lixo na semana do carnaval.
Alé m disso, o Programa Lixo Zero aplicou mais de 2 mil multas.
O carnaval é um perıo
́ do de festa e muita alegria. No entanto, é possıv́el aproveitar a festa e, ao
mesmo tempo, ter atitudes sustentá veis. A Febrac elencou algumas dicas de consumo e prá ticas
conscientes, que valem para os foliõ es e para quem vai curtir outra programaçã o nesse perıo
́ do. Sã o
sugestõ es simples e prá ticas:

Produza menos lixo
Para você ter uma ideia de como o carnaval produz lixo adicional ao usual. Isto gera um
alto custo extra de coleta para as prefeituras, pago com recursos pú blicos que
poderiam ser investidos, por exemplo, para maior segurança no pró ximo carnaval.

Jogue o lixo no lixo
No carnaval, o lixo acumulado nas ruas entope os bueiros e aumenta o risco de
enchentes. Nas estradas, os detritos jogados nos acostamentos agridem e colocam
em risco o meio ambiente e os animais. Portanto, no carnaval, mais do que nunca,
jogue o lixo exclusivamente no lixo.

Reutilize as fantasias
As fantasias de carnaval sã o usadas, em geral, apenas por um dia. Portanto, para
evitar o desperdıćio, nada melhor do que reutilizá -las, trocá -las com amigos,
reciclá -las.

Cuidado com os excessos
O consumo excessivo de bebidas é responsá vel pela maioria dos acidentes e pelos
altos nıv́eis de violê ncia no carnaval. Nã o passe da conta neste carnaval, consuma
bebidas e alimentos com moderaçã o, protegendo a sua saú de e a integridade fıśica
de todos.
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Seja um turista consciente
Se você for viajar no carnaval, procure minimizar os impactos ambientais de sua
viagem, respeite os costumes dos lugares visitados, prestigie a cultura e a economia
locais.

Consciência na estrada
Na é poca do Carnaval, o trá fego nas estradas é intenso, por isso, aumenta o risco de
acidentes, alé m da emissã o de poluentes. O consumidor consciente pode se
organizar para viajar com o maior nú mero possıv́el de pessoas no carro, diluindo os
impactos da viagem. Pode també m fazer uma vistoria geral no veıćulo, incluindo a
regulagem do motor, que poderá reduzir em até 5% o consumo de combustıv́el e
emitindo menos gases de efeito estufa. Pode ainda programar a saıd
́ a de casa em
horá rios de menos trâ nsito, reduzindo desta forma o tempo em marcha lenta e emissã o maior de
carbono.

Gaste menos combustível
Pre ira transportes com menor consumo de combustı́vel fó ssil, o principal
responsá vel pelo aquecimento global. Entre o aviã o e o carro, pre ira o carro. Entre o
carro e o ô nibus, ique com o ú ltimo. E aproveite os dias livres para andar de bicicleta
e a pé .

Tire os equipamentos da tomada
Antes de viajar, nã o se esqueça de tirar os aparelhos elé tricos e eletrô nicos da
tomada, tais como TV, DVD, microondas e carregador de bateria. O modo “standby”, que ica acionado quando o aparelho está desligado, mas conectado à rede
elé trica pela tomada, é responsá vel por até 25% da energia consumida por esses
equipamentos.

VOCÊ SABIA?
Estima-se que 15% da conta de luz de uma residê ncia
surgem de equipamentos em stand-by.
Por isso, tire os aparelhos eletrô nicos da tomada.
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Não desperdice água
O carnaval é a é poca em que muitas cidades, em especial as turıśticas,
enfrentam sé rios problemas de abastecimento de á gua em funçã o do
aumento excessivo de consumo. Portanto, se você já é um consumidor
consciente de á gua, redobre os cuidados no carnaval. Evite as brincadeiras
que implicam em desperdıćio, tome banhos mais curtos, desligue o chuveiro
na hora de se ensaboar.

Aproveite a cidade vazia
Se sua cidade nã o for destino de foliõ es, e se você nã o for viajar, aproveite a tranquilidade e o tempo
livre em atividades que nã o custam dinheiro e nã o consomem recursos naturais: caminhadas,
visitas a parques, museus e centros culturais, maior convıv́io com a famıĺia.
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Coleta Seletiva do Lixo

Segundo a ú ltima pesquisa Nacional de Saneamento Bá sico do Instituto Brasileiro de Geogra ia e
Estatıśtica (IBGE), sã o recolhidas no Brasil cerca de 180 mil toneladas diá rias de resıd
́ uos só lidos.
Mais da metade desses resıd
́ uos é jogado, sem qualquer tratamento, em lixõ es a cé u aberto. Com
isso, o prejuıźo econô mico passa dos R$ 8 bilhõ es anuais.
No momento, apenas 18% das cidades brasileiras contam com o serviço de coleta seletiva. Ao
separar os resıd
́ uos, estã o sendo dados os primeiros passos para sua destinaçã o adequada.
Com a separaçã o é possıv́el: a reutilizaçã o; a reciclagem; o melhor valor agregado ao material a ser
reciclado; as melhores condiçõ es de trabalho dos catadores ou classi icadores dos materiais
reciclá veis; a compostagem; menor demanda da natureza; o aumento do tempo de vida dos aterros
sanitá rios e menor impacto ambiental quando da disposiçã o inal dos rejeitos.

O que é reciclável?
E reciclá vel todo o resıd
́ uo descartado que constitui interesse de transformaçã o de partes ou o seu
todo. Esses materiais poderã o retornar à cadeia produtiva para virar o mesmo produto ou produtos
diferentes dos originais.
Por exemplo: Folhas e aparas de papel, jornais, revistas, caixas, papelã o, PET, recipientes de
limpeza, latas de cerveja e refrigerante, canos, esquadrias, arame, todos os produtos
eletroeletrô nicos e seus componentes, embalagens em geral e outros.

Como separar o lixo doméstico?
Ÿ Nã o misture reciclá veis com orgâ nicos - sobras de alimentos, cascas de frutas e legumes. Coloque

plá sticos, vidros, metais e papé is em sacos separados.
Ÿ Lave as embalagens do tipo longa vida, latas, garrafas e frascos de vidro e plá stico. Seque-os antes

de depositar nos coletores.
Ÿ Papé is devem estar secos. Podem ser dobrados, mas nã o amassados.
Ÿ Embrulhe vidros quebrados e outros materiais cortantes em papel grosso (do tipo jornal) ou
colocados em uma caixa para evitar acidentes. Garrafas e frascos nã o devem ser misturados com
os vidros planos.
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O que não vai para o lixo reciclável?
Papel-carbono, etiqueta adesiva, ita crepe, guardanapos, fotogra ias, iltro de cigarros, papé is
sujos, papé is sanitá rios, copos de papel. Cabos de panela e tomadas. Clipes, grampos, esponjas de
aço, canos. Espelhos, cristais, cerâ micas, porcelana. Pilhas e baterias de celular devem ser
devolvidas aos fabricantes ou depositadas em coletores especı́ icos.

E as embalagens mistas: feitas de plástico e metal, metal e vidro e papel e metal?
Nas compras, pre ira embalagens mais simples. Mas, se nã o tiver opçã o, desmonte-a separando as
partes de metal, plá stico e vidro e deposite-as nos coletores apropriados. No caso de cartelas de
comprimidos, é difıćil desgrudar o plá stico do papel metalizado, entã o descarte-as junto com os
plá sticos. Faça o mesmo com bandejas de isopor, que viram maté ria-prima para blocos da
construçã o civil.

PAPEL

METAL

PLÁSTICO

VIDRO

Outras dicas
Ÿ Papéis: todos os tipos sã o reciclá veis, inclusive caixas do tipo longa-vida e de papelã o. Nã o

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

recicle papel com material orgâ nico, como caixas de pizza cheias de gordura, pontas de cigarro,
itas adesivas, fotogra ias, papé is sanitá rios e papel-carbono.
Plásticos: 90% do lixo produzido no mundo sã o à base de plá stico. Por isso, esse material
merece uma atençã o especial. Recicle sacos de supermercados, garrafas de refrigerante (pet),
tampinhas e até brinquedos quebrados.
Vidros: quando limpos e secos, todos sã o reciclá veis, exceto lâ mpadas, cristais, espelhos, vidros
de automó veis ou temperados, cerâ mica e porcelana.
Metais: alé m de todos os tipos de latas de alumın
́ io, é possıv́el reciclar tampinhas, pregos e
parafusos. Atençã o: clipes, grampos, canos e esponjas de aço devem icar de fora
Isopor: Ao contrá rio do que muita gente pensa, o isopor é reciclá vel. No entanto, esse processo
nã o é economicamente viá vel. Por isso, é importante usar o isopor de diversas formas e evitar ao
má ximo o seu desperdıćio. Quando tiver que jogar fora, coloque na lata de plá sticos. Algumas
empresas transformam em maté ria-prima para blocos de construçã o civil.
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VOCÊ SABIA?

A reciclagem de uma ú nica lata de alumın
́ io economiza energia su iciente
para manter uma TV ligada durante trê s horas.
Cerca de 100 mil pessoas no Brasil vivem exclusivamente de coletar latas
de alumın
́ io e recebem em mé dia trê s salá rios mın
́ imos mensais, segundo
a Associaçã o Brasileira do Alumın
́ io.
Uma tonelada de papel reciclado economiza 10mil litros de á gua
e evita o corte de 17 á rvores adultas.

Cada 100 toneladas de plá stico reciclado economizam 1 tonelada de petró leo.

Um quilo de vidro quebrado faz 1kg de vidro novo
e pode ser in initamente reciclado.
O lacre da latinha nã o vale mais e nã o deve ser vendido separadamente.
As empresas reciclam a lata com ou sem o lacre.
Isso porque o anel é pequeno e pode se perder durante o transporte.

Para produzir 1 tonelada de papel é preciso 100 mil litros de á gua
e 5 mil KW de energia. Para produzir a mesma quantidade de papel reciclado,
sã o usados apenas 2 mil litros de á gua e 50% da energia.
Cada 100 toneladas de plá stico
economizam uma tonelada de petró leo.

O vidro pode ser in initamente reciclado.
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Ficha Técnica

Federação Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços de Limpeza e Conservação
Presidente: Edgar Segato Neto
Vice-presidente: José Antô nio Belló
Secretário-Geral: Renato Fortuna Campos

Elaboração, Revisão, Formatação e Ilustração
Assessora de Comunicação: Josiane Ebani
Informações: Instituto Akatu e Ministé rio do Meio Ambiente

Supervisão
Superintendente: Cristiane Oliveira

9

Federação Nacional da Empresas Prestadoras de Serviços de Limpeza e Conservação
SBS - Qd. 02 - Bl. E - Ed. Prime - Sls. 1603 e 1604 - CEP 70070-120 - Brasıĺia/DF
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