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A terrA pede socorroem:

Naquela mesma obra, de um lugar 
qualquer da cidade...

bom dia!!!  
Tudo bem!

olá pessoal, 
bom dia. Tudo 

bem com 
vocês?

vocês se lembram 
das caçambas oNde 

separamos os resíduos 
da obra?

claro, cada 
coisa No seu 

lugar!



pois é, hoje  
vamos falar dos  

“3 erres”, e o que a 
geNTe faz com  
cada um deles.

isso: reduzir, 
reuTilizar, 
reciclar

3 erres?

e por que 
isso?

boa perguNTa, chicão! 
a coNsTrução civil 

produz graNde parTe 
dos resíduos das 

cidades.

eNTulho de obra é igual a  
2 vezes lixo comum.



resíduos? sim, resíduos. é, aquilo que chamamos de lixo, 
eNTulho. é Tudo o que a geNTe joga fora. e que 

No fiNal acaba prejudicaNdo a NaTureza.

e se a geNTe Não Tomar cuidado, o fuTuro das 
Nossas famílias poderá ser um desasTre.

é mesmo?

claro! a falTa de 
respoNsablidade com os 
resíduos da coNsTrução 

civil provoca sérios daNos 
ambieNTais.



a maioria dos resíduos da coNsTrução civil são deposiTados 
claNdesTiNameNTe, esses depósiTos podem poluir Nossos rios

podem aiNda favorecer a 
proliferação de iNseTos e raTos

sem falar que deixa a cidade “feia”

porque....

obsTruir rios, galerias, bueiros, 
causaNdo alagameNTos e eNcheNTes.

e o que podemos 
fazer para mudar 
essa siTuação?



já esTaremos colaboraNdo ao 
reduzir o desperdício de maTeriais 

Na obra

madeira

meTal

alveNaria

sacos

você já vai 
eNTeNder.

lembra da esTória “dos 3 
erres”, eNTão é só começar, 

colocaNdo em práTica: 
reduzir, reuTilizar e 

reciclar

por que pÔr em práTica os “3 
erres” No caNTeiro de obras 
ajuda a preservar o Nosso 

plaNeTa?

Também esTaremos colaboraNdo ao reuTilizar 
diversos Tipos de maTeriais...

ouTra maNeira de colaborar com a preservação do plaNeTa é fazer reciclagem. para 
reciclar é preciso separar e eNviar difereNTes Tipos de resíduos para os locais 

oNde serão usados Na produção de Novos produTos



você Tá 
falaNdo 
difícil...

exTração de recursos NaTurais é Tudo o que a geNTe Tira da Terra como: 
areia, madeira, miNérios de ferro, de ziNco, eTc. e se coNTiNuarmos a 
Tirar Tudo da Terra de forma desmedida, como esTamos fazeNdo aTé 

agora, No fuTuro, alguNs desses recursos desaparecerão.

No caso da  madeira, que é um recurso reNovável, há 
a Necessidade de se fazer refloresTameNTo, isTo é, 

replaNTar o que foi exTraído. essa Também, é uma maNeira 
de se colaborar com a preservação do plaNeTa.

Não, é fácil salsicha.

porque a coNsTrução 
civil é respoNsável por 
boa parTe da exTração 

de recursos NaTurais do 
plaNeTa.



como Na fabricação de azulejos, por exemplo.

uau! agora eNTeNdi porque 
precisamos ecoNomizar 

os recursos!

além disso, para produzir maTeriais gasTamos 
eNergia eléTrica, água, eTc.



isso 
mesmo!!!

claro e Tem mais, 
além de preservar 
o meio ambieNTe, 
Temos vaNTageNs 

ecoNÔmicas

reciclar maTeriais é aproveiTar o que seria 
desperdiçado, com isTo coNseguimos Novas 

obras com muiTo meNos diNheiro.

o papelão, por exemplo, se for reciclado, pode virar 
livro para as criaNças uTilizarem Nas escolas...

reciclagem  
de papel

como 
assim???

calma, vou dar 
alguNs exemplos



peNsaNdo em Tudo, desde a fase do projeTo, 
maTeriais que serão Necessários, como 

TraNsporTá-los, armazeNá-los, maNuseá-los.

bem lembrado! devemos, ao comprar 
qualquer maTerial, escolher sempre 

aqueles que agridem meNos a NaTureza, 
exemplos: madeiras que possuem 

cerTificados de refloresTameNTo, 
TiNTas a base de água.

como fazer 
isTo Tudo?

iNTeressaNTe!! e aquela 
hisTória de coNsumo 

coNscieNTe, Tem alguma 
coisa haver?

mas para 
isTo, Todo 

muNdo deverá 
colaborar

a família 
agradece.

TiNTas a base 
de água

isso será bom 
para Todo 

muNdo.



é isso aí...

fim



realização:


