Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794)

A ONG Verde é uma en dade sem ﬁns lucra vos, com sede em São
Sebas ão dos Cabrestos, distrito de Vargem Bonita, primeira cidade
banhada pelo Rio São Francisco na Serra da Canastra, em Minas Gerais.
Desenvolvemos projetos socioambientais nas áreas da educação, da
comunicação e da cultura, sempre u lizando energias limpas e renováveis,
para comunidades de qualquer região do Brasil.
Defendemos a priorização da inclusão de fontes renováveis e limpas, caso
do sol e do vento, no sistema energé co do país e o uso dessas forças
naturais de forma descentralizada.
Alertamos que diante das crises constantes no setor elétrico (apagões e
tarifas elevadas), construir mais hidrelétricas não é a solução. Essa é uma
ideia do século passado!

Energia Solar e prá ca dos R’s

As usinas causam prejuízos à ﬂora, à fauna aquá ca e terrestre; provocam
desmatamentos, alagam áreas verdes e obrigam povos a abandonar casas,
tradições e histórias ao se mudarem para outros lugares.
Para reverter essa situação é preciso o governo criar polí cas de isenção
ﬁscal, de impostos, inves r em tecnologias e incen var a produção
nacional de equipamentos eólicos, solares e produtos elétricos eﬁcientes,
além de promover polí cas públicas para atender necessidades básicas
das comunidades com a energia elétrica, a água e a telefonia gratuitas.

Coordenador Geral / Energias Limpas: Vicente Ines Quintão
Coordenadora de Projetos: Sezilmar Araújo (Céu)
Coordenador de Projetos: André Luiz Braga Picardi
Voluntário: Yuri Araújo

Essa car lha está impressa em papel proveniente de
ﬂorestas com cer ﬁcado de gestão com sustentabilidade.
A nta usada na impressão é mineral e biodegradável.
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Energia solar é toda forma de
aproveitar o calor e a luz do sol para
beneﬁciar as pessoas, de forma cole va
ou individual.

Para ter energia elétrica do sol é preciso instalar um kit com
placa solar, controlador de carga, bateria e um medidor de
corrente e tensão. A placa solar é produzida a par r do silício
(basicamente, a areia que encontramos nos rios e no mar).

O calor do sol é u lizado para aquecer a
água e a luminosidade para gerar
energia elétrica.

A areia é aquecida e derre da em fornos até se transformar
em célula fotovoltaica. Podemos dizer que essa célula é um
po de vidro especial. Quando o sol a nge essa célula, os
elétrons se movimentam gerando a corrente elétrica.
As placas solares devem ser instaladas sempre inclinadas
para o Polo Norte para conseguir absorver mais luz e calor.

O sol esquenta a água através de um aquecedor ou coletor solar.

Equipamento usado para aquecer água do banhos
e das torneiras. Existem dois pos mais comuns
de aquecedores: com placa ou de tubos, ambos
com reservatório térmico chamado de Boiler.

Moldura de Alumínio
Vidro Especial
Película Encapsulante - EVA
Células Fotovoltáicas
Película Encapsulante - EVA
Fundo Protetor
Caixa de Junção

Boiler

O aquecedor de placa tem canos em forma de serpen na, na cor escura,
para receber o calor do sol, aquecer a água e mantê-la quente no
reservatório térmico.
O aquecedor de tubos, conhecido como à vácuo, tem tubos em vidro
resistente que ﬁcam cheios de água, expostos ao sol para aquecer a água
que ﬁca no reservatório térmico.

+ Volts

Aquecedor
convencional
com tubos internos
em forma de serpen na

Aquecedor
à vácuo com
tubos de vidro

Corrente Contínua

Corrente
Alternada

Tempo

A corrente alternada (CA) é,
geralmente, fornecida pelas
hidrelétricas, motores a diesel
ou gasolina; é uma corrente
cujo sen do varia no tempo e
tem risco de choque elétrico.

Corrente con nua (CC) é o ﬂuxo ordenado de elétrons sempre numa mesma
direção (pilhas de rádios e lanternas, baterias de celulares, de carros etc.).
Diferente da alternada, não varia e não oferece risco de choque elétrico.

05
É uma “caixa” usada para guardar a energia do sol que conseguimos
durante o dia. Pode ser usada imediatamente, à noite, em dias nublados
ou com chuva.
É chamada de “bateria estacionária” por que é diferente daquelas usadas
nos carros. É uma bateria que possui maior capacidade de carga e de
descarga, ou seja, consegue ﬁcar cheia e vazia por mais vezes.
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Assim como a pilha de um rádio tem o lado correto (polaridade) para ser
colocada, mais (+) e menos (-), antes de ligar qualquer aparelho solar é
importante veriﬁcar o polo correto dos ﬁos que, por convenção, a cor
vermelha é sempre o posi vo (+) e a cor preta o nega vo (-) das baterias.
TV LED 32" 19 volts

Celular 5 volts

Liquidificador
Bomba água 12 volts
12 volts

Geladeira 12/24 volts
Modem
Wireless
5/12 volts
Notebook 19 volts

É u lizado para controlar a quan dade de energia que entra e sai nas
baterias e evitar as sobrecargas ou descargas excessivas. É usado para
melhorar e prolongar a vida ú l das baterias. É instalado entre as placas
solares e as baterias.

Luz LED
12 volts

Computador All-in-One 19 volts

O mostrador digital na cor vermelha apresenta
o valor nominal da voltagem (Volts) ou tensão
da bateria.

Seu uso é importante para os dias de muita luz do sol e pouco uso da
eletricidade, pois funciona como um “ladrão” que rouba o excesso de
energia impedindo daniﬁcar as baterias e, à noite, trabalha como uma
válvula de água, ou seja, impede o retorno da energia das baterias para as
placas solares.

O mostrador digital na cor azul informa a carga
ou corrente, em amperes (Ampere), que está
sendo consumida naquele momento.

Placas

Controlador de Carga
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Tensão/Corrente
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Fusível
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Controlador
de Carga
Solar
12/24 volts

V

Terra

O Fusível é
um item de
segurança

regulador
DC/DC
regulador
DC/DC

Fusível
Fusível

12 volts
19 volts
5 volts

0 volts/terra

07
Lixo é tudo o que jogamos fora por não darmos valor.
Mas, essa deﬁnição mudou a par r do
comportamento das pessoas que
começaram a separar, reaproveitar e
reciclar tudo o que antes não nha
u lidade. Assim, o lixo que
descartamos passou a ser chamado de
resíduos e de rejeitos.
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Lixo Domiciliar Urbano: sobras
de alimentos, embalagens,
papéis, papelões, plás cos,
latas, vidros, alumínio etc.
Lixo Industrial: restos
produzidos pelas indústrias;
pode ser perigoso e tóxico.
Lixão

Lixo Agrícola: o esterco e o fer lizante.
Lixo Tecnológico: tv's, monitores,
rádios, aparelhos eletrônicos em geral,
pilhas e baterias.
Lixo Hospitalar: restos produzidos
pelos hospitais, clínicas médicas e
odontológicas.
Aterro Sanitário
captação e
queima de
gás metano

Resíduo é o lixo que pode ser recuperado, reaproveitado, reu lizado ou
reciclado. Rejeito é o lixo que, atualmente, não pode ter o mesmo des no
e deve ser descartado em local adequado que respeite o meio ambiente.

não há urubus, nem outros
animais e nem mau cheiro
tratamento
do chorume

ETE

Lixo
novo

celagem com argila e manta de PVC
não há contaminação do lençol freá co

Orgânico

Recicláveis

Rejeitos

As a vidades humanas sempre produziram “restos” que não eram
aproveitados: excrementos, alimentos, roupas e utensílios. Tudo o que não
“prestava” era queimado, jogado nas ruas e no mato, enterrado dentro
das casas e nos quintais ou, simplesmente, jogado nos rios, lagos e no mar.
O lixo sempre atraiu animais, causou mau cheiro, doenças e mortes, além
de contaminar cursos de água. A par r da Revolução Industrial ocorreram
mudanças na maneira de comprar e nos pos de lixo produzido: as
máquinas fabricavam mais quan dades, variedades e embalagens plás cas
para diferentes produtos que se tornaram descartáveis, duráveis e tóxicas.

Grande parte do lixo produzido vai para o lixão que é um local a céu
aberto que recebe o lixo sem qualquer separação ou tratamento. O lixo
acumulado produz um líquido tóxico (chorume) que penetra no solo e
contamina os lençóis freá cos. Esse lugar atrai urubus, ratos e baratas e,
infelizmente, pessoas e famílias inteiras que “catam” alimentos e objetos
para usar ou vender.

Os governos devem criar
polí cas públicas para a
coleta sele va dos
“resíduos”; construir
aterros sanitários para os
rejeitos e inves r em
campanhas para educar
as pessoas.

VAMOS
TER QUE
MUDAR?

SIM.
OS NOSSOS
HÁBITOS!
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É o recolhimento de materiais que foram separados e podem ser
reu lizados ou reciclados.
As Prefeituras são responsáveis pela coleta e os moradores das
comunidades devem separar o lixo (resíduos) em recipientes ou sacos
diferentes, conforme cada material, e entregá-los aos caminhões
coletores.

É preciso a comunidade perceber que o lixo é um problema, e de todos,
para agir cole vamente. Mudar os hábitos, repensar sobre o que e o
porquê comprar, além de reu lizar e reciclar o lixo para melhorar e
preservar o local onde vive, respeitando o meio ambiente.

1ºR - Repensar as compras e o lixo
Pensar várias vezes se o produto é
necessário para evitar o desperdício,
gastos e o aumento do lixo.
2ºR - Reduzir as compras e o lixo
Comprar e usar apenas o necessário
para evitar desperdício. Comprar
menos signiﬁca reduzir o nosso lixo.
3ºR - Reu lizar os resíduos
Reaproveitar o que não serve para
dar novas u lidades.
4ºR - Recusar o consumismo
Não consumir com exagero; evitar
comprar produtos que tenham

muitas embalagens e evitar
produtos descartáveis.
5ºR - Reparar objetos e materiais
Fazer conserto em objetos e
materiais que iriam para o lixo e que
após o reparo podem con nuar
sendo usados.
6ºR - Reciclar os resíduos
Usar máquinas, tecnologia ou
trabalhos artesanais para
transformar materiais usados em
outros objetos. Ex: garrafas de
plás co (PET) se transformam em
vassouras, poltronas e roupas.
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PAPEL
3 a 6 meses

TECIDO
6 meses a
1 ano

FILTRO de
CIGARRO
5 anos

CHICLETE
5 anos

METAL
mais de
100
anos

PLÁSTICOS
mais de 100
anos

BORRACHA
indeterminado

MADEIRA
PINTADA
mais de100 anos

ÓLEO de
COZINHA
indeterminado

VIDRO
indeterminado

Mineralização e, em alguns casos,
apodrecimento; é o processo de
transformação da matéria
orgânica em minerais, que podem
ser assimilados pelas plantas para
a produção de matéria viva.

A Casa12Volts, localizada em São Sebas ão dos Cabrestos, Vargem Bonita,
na Serra da Canastra, possui projeto elétrico oﬀ-grid, ou seja, não está
conectada em nenhuma rede elétrica. No caso de Minas Gerais, não está
ligada à CEMIG (Centrais Elétricas de Minas Gerais).
A Casa12Volts está equipada com placas fotovoltaicas para produzir
energia elétrica e aquecedor solar para garan r água quente nos chuveiros
e nas torneiras. Trata-se de projeto elétrico socioambiental para divulgar e
incen var o uso das energias limpas e renováveis.
O público pode agendar visitas monitoradas e gratuitas pelo e-mail
verde@ongverde.org. Visite o site www.ongverde.org.

Horta Solaris
O projeto Horta Solaris reúne educação e consciência ambiental com o
plan o de alimentos orgânicos e o uso de energias limpas e renováveis na
irrigação e iluminação.
A proposta é de es mular novos hábitos e prá cas sustentáveis nas
escolas públicas, principalmente. O processo da produção até a colheita
envolve a par cipação de escolas e das comunidades, com troca de
experiências e adequação às necessidades de cada grupo, em busca da
qualidade de vida com segurança alimentar para todos.

Aterro Sanitário: local para armazenar
rejeitos e restos da a vidade humana
Boiler: caixa de água térmica
Célula Fotovoltaica: disposi vo elétrico
que converte luz solar em energia
Chorume: substância tóxica resultante
do processo de apodrecimento de
matérias orgânicas - tem cheiro forte
Consumismo: modo de vida orientado
ao consumo de bens e de serviços em
excesso
Corrente elétrica: ﬂuxo ordenado de
par culas portadoras de carga elétrica
Descartável: o que é jogado fora
Diversidade: pluralidade; diferentes
Elétron: par cula elétrica do átomo
Energia: capacidade para produzir
trabalho e movimento; capaz de ligar
aparelhos elétricos e eletrônicos
Energia Limpa: não libera poluentes
Energia Renovável: em abundância
Impacto: colisão; perturbação intensa

Lençol Freá co: rio ou água sob a terra
Oﬀ-grid: desligado da rede elétrica
Orgânico: vem de organismos vivos
Película: pele, membrana
Polo Norte: ponto cardeal
Revolução Industrial: surgem novos
processos de manufatura; 1760 a 1840.
Sobrecarga: acima do normal; peso
Socioambiental: relação entre o meio
ambiente e as questão social
Silício: mineral comum no planeta e o
segundo mais encontrado na Terra
Sustentabilidade: uso dos recursos
naturais sem afetar as futuras gerações
Tensão ou Voltagem: medida elétrica
Térmico: pode manter o calor ou o frio
Tie-grid: ligado à rede elétrica
Válvula de água: u lizada para
bloquear o curso da água e evitar o
retorno para origem (caixa de água ou
outro recipiente; rios etc.)
Volt (s): unidade da medida elétrica

SALA VERDE
É a primeira SALA VERDE com Energias Limpas e
Renováveis do Brasil.
É um espaço para atender as comunidades e dedicado à
educação ambiental, com a produção de conhecimentos
nas áreas de cultura, educação, comunicação, além de
desenvolver outros temas relacionados à qualidade de
Governo Federal/MMA
vida como plan o e alimento orgânico.
Possui a chancela do Governo Federal / Ministério do Meio Ambiente.

São Roque de Minas / MG

www.pousadacanastra.com.br

