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Aprenda, reflita e comece 
a mudar agora

sustentabilidade na prática 

Cada vez mais otimista quanto ao envolvimento de toda a sociedade com a questão ambiental, a SOS Mata Atlântica 
preparou este Especial para apontar caminhos de participação. São práticas individuais, profissionais e comunitárias, além 
de dicas concretas em casa, no escritório ou no campo, que podem reduzir o seu (e o nosso) impacto sobre o planeta. Desperte 
para essa nova consciência e faça sua parte!

A casa é o espaço onde passamos grande parte do tempo e 
onde realizamos a maioria de nossas atividades vitais, mas é 
também onde ocorrem os maiores desperdícios e gastos de 
energia. Atente então para suas práticas cotidianas. oquemudar

na sua casa

Água – Ameaçada pela redução das re-
servas naturais, pela poluição (lixões, 
despejos industriais e domésticos) ou 
pelo desperdício, a água é um recurso 
finito cujo consumo mundial duplica 
a cada 25 anos. O volume diário de 
água usado por um habitante da re-
gião Sudeste do Brasil pode chegar a 
360 litros. Boa parte disso é gasto em 
casa, e cerca de 80% do uso ocorre no 
banheiro (pia, chuveiro ou vaso sani-
tário). Gastamos também no consumo 
indireto, aquele embutido nos alimen-
tos provenientes de irrigação e na fa-
bricação de bebidas, por exemplo. 

Dicas: Só o ato de fechar a torneira 
enquanto se escova os dentes poupa 
até 25 litros de água! Elimine também 
os vazamentos. Não deixe torneira 
pingando; use a vassoura para varrer 
a calçada e não a mangueira; use uma 
bacia para lavar a louça; reduza o 
tempo de banho.

Os cinco Rs do lixo – Os impactos 
do lixo provêm da contaminação do 
ambiente pela disposição inadequa-
da e pela cultura do desperdício e do 
descartável. Hoje, somente 8% dos 
municípios brasileiros têm programas 
de coleta seletiva, enquanto cerca de 
20% do lixo do país é jogado em rios 
e várzeas! A maioria dos materiais 
do dia-a-dia de uma casa é reciclável 
(papel, metal, vidro, plástico, restos 
orgânicos), podendo ser separados e 
entregues em postos de coleta. 

Pratique os cinco Rs: Repensar há-
bitos e atitudes; Reduzir a geração e o 
descarte; Reutilizar para aumentar a 
vida útil do produto; Reciclar e trans-
formá-lo num novo produto; Recusar 
produtos que agridam a saúde e o 
ambiente. 

Energia – Todas as principais fontes 
de energia atuais causam impacto 
ao ambiente, além de estarem se 
esgotando: hidrelétricas, petróleo, 
nuclear, carvão, gás natural, termoe-
létricas. Cada indivíduo deve refletir, 
portanto, sobre seu consumo anual, 
questionando gastos e uso desneces-
sário de eletrodomésticos. Os itens 
que mais consomem energia em casa 
são o chuveiro elétrico e a secadora 
de roupas. 

Dicas: Instale a geladeira em local ven-
tilado e não deixe a porta aberta; ilu-
mine a casa sem desperdício (uma lâm-
pada fluorescente de 20W ilumina mais 
do que uma incandescente de 60W, po-
dendo durar dez vezes mais); economize 
ao lavar e passar roupa; evite aparelhos 
elétricos no horário de pico; e prefira 
equipamentos com selo Procel. 

Habitação ecológica – São várias as 
matérias-primas ecologicamente cor-
retas que podem ser utilizadas numa 
casa: madeiras de reflorestamento e 
telhas cerâmicas reaproveitadas; con-
dicionantes ambientais que melhoram 
a ventilação; placas fotovoltaicas e 
placas solares de obtenção de ener-
gia; equipamentos de reuso da água. 
Para dar um passo adiante na susten-
tabilidade, pesquise em sites como 
www.ecovillage.org.
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Todo ato de compra traz impactos negativos e/ou positivos para o 
ambiente. Cada um de nós precisa saber quais são esses impactos para 
que possamos decidir o que queremos comprar e de que empresa. Ao 
contrário do que parece, o consumo consciente não traz privações e, 
ainda, contribui para um mundo melhor.

Selos de qualidade – A certifica-
ção de um produto é uma forma 
de informar o consumidor sobre 
seu processo produtivo, facilitando 
a escolha na hora da compra. Exis-
tem, por exemplo, “selos sociais” e 
“selos verdes”, assegurando a ori-
gem responsável e sustentável da 
mercadoria. A certificação flores-
tal mais conhecida, do FSC (Forest 
Stewardship Council – Conselho de 
Manejo Florestal), atesta a produção 
socialmente justa, ambientalmente 
equilibrada e economicamente viá-
vel, tanto no produto final, como na 
cadeia que o gerou. No Brasil, cerca 
de 4,5 mil unidades de produção de 
alimentos sem agrotóxicos também 
já possuem certificação orgânica, 
biodinâmica ou natural.
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Ecoeficiência e Produção mais Lim 
pa – Organizações empresariais que 
consomem grande quantidade de 
água e energia, além de gerar re-
síduos sólidos e diversos tipos de 
poluentes, estão na mira de consu-
midores que pensam no meio am-
biente como um critério de aceita-
ção das mercadorias. Assim, muitas 
empresas já implementam estraté-
gias de ecoeficiência: agregam valor 
ao produto reduzindo o consumo 
de recursos naturais e a poluição, 
além de aumentar sua durabilidade 
e o uso de fontes renováveis. Já a 
Produção mais Limpa (P+L) é uma 
estratégia preventiva aplicada ao 
processo industrial para reduzir 
riscos à saúde e ao ambiente: reduz 
substâncias tóxicas, resíduos gera-
dos por desperdício e a poluição de 
ar, solo e água. 

Consumo sustentável – Além de 
seus interesses particulares, o con-
sumidor precisa estar consciente 
que quando faz compras está exer-
cendo uma responsabilidade social e 
moral, ‘avaliando’ materiais e ener-
gia usados na produção, emissões de 
gás carbônico e o lixo gerado nesse 
processo. O consumidor sustentável 
reflete sobre o quê e quanto con-
some, privilegiando a qualidade de 
vida, ou seja, as necessidades bási-
cas e aspectos culturais mais do que 
aspectos materiais. 

Dicas: Pergunte às empresas da 
marca que você consome como neu-
tralizam os gases do efeito estufa e 
seus impactos ambientais. Em vez 
de consumir alface, tomate e batata 
o ano inteiro, aprenda quais são as 
frutas, legumes e verduras da esta-
ção e, se possível, consuma orgâni-
cos. Prefira produtos com embala-
gens reutilizáveis. Você sabia que a 
fabricação de uma garrafa PET emi-
te o dobro de gás carbônico do que 
a de uma garrafa de vidro?

Onde achar – Há uma extensa lista 
de produtos certificados florestais 
(erva-mate, palmito, madeiras, pa-
péis, artesanato) e agrícolas (café, 
frutas, sucos, doces) encontrados 
hoje no varejo de grandes centros, 
seja em supermercados como Pão de 
Açúcar ou em lojas de bairro como a 
Mundaréu (SP). Peças de decoração 
e móveis certificados são vendidos 
em redes como Leroy Merlin, C&C 
Casa e Construção e Tok & Stok. 
Madeiras diversas com selo verde 
estão na EcoLeo, enquanto algumas 
livrarias e papelarias oferecem o 
EcoLápis da Faber Castell e livros 
certificados da Editora Peirópolis e 
da Cia. das Letras, comprovando a 
sustentabilidade de toda a cadeia 
produtiva. 

sustentabilidade na prática
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sustentabilidade na prática

Mudar o ambiente de trabalho não significa optar 
por grandes inovações tecnológicas. É possível 
reduzir gastos de energia simplesmente com 
portas e janelas abertas e diminuir a geração de 
lixo com atitudes simples. Também vale incentivar 
o trabalho voluntário e o associativismo entre 
os colegas, buscando atitudes e decisões mais 
conscientes de seu impacto.

Carros X bicicletas – A ida ao tra-
balho e a mobilidade nas cidades se 
orienta cada vez mais para meios 
de transporte ambientalmente sau-
dáveis: bicicleta, locomoção à pé e 
transporte coletivo como metrô e 
ônibus. A poluição emitida pela fro-
ta de 5 milhões de carros na cidade 
de São Paulo (e 30 milhões no país) 
torna a situação atual insustentá-
vel. Além disso, há os gastos com 
acidentes de trânsito e com proble-
mas de saúde.

Implante a coleta seletiva – Não é 
complicado montar um sistema des-
ses no trabalho: é preciso levantar 
o número de pessoas envolvidas, a 
média de lixo gerada diariamente, 
para onde irá o material reciclável 
e comunicar a função do programa 
a todos. A seguir, comprar os equi-
pamentos necessários para a sepa-
ração e inaugurar a coleta com um 
evento, fazendo sempre um balanço 
e divulgando os resultados para o 
grupo. Saiba mais no Instituto GEA 
(www.institutogea.org.br).

Mão na massa – Não faltam cami-
nhos e opções para usar tempo e ha-
bilidades individuais em causas de 
interesse coletivo. Além de satisfa-
ção pessoal, essa forma de atuação 
traz valorização e reconhecimento 
profissional, podendo ocorrer em 
várias frentes: apoio a entidades do 
terceiro setor; por meio de filiação 
e participação em ações; trabalho 
voluntário, que em geral envolve 
capacitação e maior compromisso; 
“mão na massa” em projetos socio-
ambientais; criação de associações 
locais; plantio de árvores; inserção 
em comitês de bacia e várias outras 
ações de participação social.

Qualidade no escritório – O consu-
mo de energia e o gasto desnecessá-
rio de materiais nos escritórios afe-
tam diretamente a natureza. Vilão 
da eletricidade, o ar condicionado 
responde por um terço do consumo 
nesses ambientes, podendo ser des-
ligado em locais vazios e usado sem-
pre com portas e janelas fechadas. 
Materiais descartáveis como copos 
plásticos geram lixo desnecessário, 
devendo ser substituídos por produ-
tos duráveis, como as canecas indi-
viduais, enquanto as folhas de papel 
são usadas dos dois lados. Recargas 
e refis de cartuchos de impressão, 
pilhas e baterias recarregáveis tam-
bém são preferíveis. Reutilizar é a 
palavra de ordem.



Cuidar da arborização e dos espaços externos contribui com a qualidade 
de vida, além de trazer benefícios para os habitantes do campo e da 
cidade. Árvores diminuem a poluição sonora, equilibram a temperatura 
do ambiente, funcionam como filtro de ar e atraem aves. Além do mais, 
o cuidado com o jardim resulta em harmonia paisagística e ambiental.

sustentabilidade na prática
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Plantio de espécies nativas – Áreas 
abertas e sem vegetação podem re-
ceber árvores de diferentes portes, 
velocidade de crescimento e perfil. 
Recomenda-se, porém, alguns passos 
para o sucesso do plantio, como pre-
paro anterior da terra para extrair 
o capim, espaçamento correto entre 
as futuras árvores (média de 2,5 me-
tros de distanciamento), adubação, 
irrigação diária no primeiro mês. Al-
gumas árvores pioneiras precisam de 
muita luz para o crescimento inicial 
(aroeira, canafístula, guapuruvu), 
outras se desenvolvem na sombra 
(palmito, peroba, cedro).

E atenção: o plantio de árvores 
modifica o ambiente, atraindo pás-
saros como sabiás e bem-te-vis, que 
procuram larvas de insetos e trans-
portam sementes, permitindo a che-
gada de uma nova diversidade de 
espécies vegetais. Árvores frutíferas 
também são muito bem-vindas

Arborização urbana – Plantar árvo-
res na cidade exige um conhecimen-
to prévio das características da es-
pécie para que não ocorram danos à 
planta nem ao equipamento público 
(fiação elétrica, rompimento da cal-
çada por raízes, entre outros). Ba-
sicamente, as espécies devem per-
mitir a incidência de sol, coexistir 
com as redes de iluminação, manter 
distância adequada das casas e se-
rem de espécies de pequeno porte 
com raízes superficiais, entre elas 
estão o ipê-de-jardim,  flamboianzi-
nho, goiaba-serrana, romanzeira ou 
algodão-do-brejo. Busque a orienta-
ção da secretaria de meio ambiente 
do seu município também.

Agroecologia – A agroecologia é 
uma forma de agricultura que va-
loriza o potencial biológico dos 
processos produtivos. Aproveitando 
a fertilidade do solo, possui várias 
correntes voltadas à produção de 
alimentos, como a agricultura orgâ-
nica, biodinâmica ou a permacultu-
ra.  A primeira mantém a fertilidade 
natural do solo para o manejo agrí-
cola, sem o uso de elementos quími-
cos. Em propriedades de pequeno e 
médio porte, os alimentos orgânicos 
compõem hoje mais de 2% da pro-
dução nacional. Já a permacultura 
imita a composição espacial das 
matas, integrando lavoura, espécies 
florestais, criação de animais e as-
pectos paisagísticos ao ambiente.

Como montar um sistema de com-
postagem – Para transformar o lixo 
orgânico em “terra fértil” deve-se 
preparar um composto: colocar o 
material orgânico num recipiente 
com furos e tampa, jogando cascas 
e restos de frutas e verduras, fo-
lhas, cascas de ovos, sobras de co-
mida, ossos picados e terra. Deixe a 
composteira em local arejado e re-
volva o material duas vezes por se-
mana. Coloque uma camada fina de 
terra sobre a matéria orgânica para 
evitar mal cheiro. Serão formados 
microorganismos que decompõem o 
material até surgir o húmus madu-
ro, o que leva cerca de três meses.
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Uma floresta traz tantos benefícios ambientais quanto econômicos 
para o ser humano. De um lado, protege a água, a biodiversidade, 
cria barreiras contra o vento, estabiliza encostas, equilibra o clima, 
recupera o solo e controla a poluição. De outro, serve à produção 
de madeira, alimentos, produtos medicinais, industriais e paisagismo. 
É nosso dever protegê-la, recuperá-la e conciliar os remanescentes 
florestais com agricultura e moradias.

Você sabia que para restaurar uma 
área nem sempre é preciso plantar 
mudas, já que a própria natureza 
pode se restabelecer sozinha? 

Construções irregulares – Quem 
nunca observou ocupações em en-
costas de morro, loteamentos em 
áreas de manancial ou condomínios 
de luxo dominando a paisagem do 
litoral? Estas construções são, em 
grande parte, irregulares. Este tipo 
de atividade e a expansão imobi-
liária em áreas frágeis (incluindo 
mangue e restinga) estão entre as 
principais vilãs do desmatamento e 
das ameaças à oferta de água. É im-
portante saber onde a floresta está 
sendo ocupada de forma predatória 
e ilegal: à margem de rios e lagos 
e em encostas com mais de 45º, se-
gundo o Código Florestal, ou sobre 
vegetação primária e secundária em 
estágio avançado, mesmo no perí-
metro urbano consolidado, segundo 
a Lei da Mata Atlântica.

Estimule a criação de reservas 
particulares – Mais de 70% do que 
resta de Mata Atlântica está na mão 
de particulares, devendo ser incen-
tivada, portanto, a participação da 
sociedade na criação de Reservas 
Particulares do Patrimônio Natural 
– unidades criadas em regime per-
pétuo e voluntário. Saiba mais no 
www.aliancamataatlantica.org.br 

Restauração florestal – Fazer a 
restauração de uma área degrada-
da inclui conhecimento das espécies 
nativas e das condições de plantio 
para se chegar o mais perto possível 
da floresta original. Recuperar pode 
ser só um passo da restauração das 
características funcionais e da di-
versidade de todo um ecossistema, 
mas o cidadão pode colaborar plan-
tando árvores de espécies nativas 
em locais estratégicos, principal-
mente no campo, à margem de rios 
e lagos (mata ciliar), em encostas, 
entre fragmentos de mata isolados 
(criando corredores florestais) e no 
entorno de Unidades de Conserva-
ção (diminuindo o efeito de borda). 
Se tem uma área para restaurar, 
procure os programas www.flores-
tasdofuturo.org.br e www.clickar-
vore.com.br . Para orientação sobre 
plantios em áreas urbanas, converse 
com a secretaria de meio ambiente 
do seu município.

Desmatamento e consumidor – No 
Brasil o desmatamento corresponde 
a 70% das emissões de gases do efei-
to estufa. Quando for comprar car-
ne ou madeira, o consumidor deve 
questionar a procedência desses 
produtos, uma vez que é a pecuária 
a grande responsável pelo desmata-
mento e 80% da madeira ilegal da 
Amazônia é consumida pelos brasi-
leiros (principalmente no Sudeste).




