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10 listas com 99 ideias para
enfrentar o aquecimento global
e outros desafios da atualidade
Coisas que você
não deve jogar
na privada
Dicas para ser um
herói do consumo
consciente
Atitudes para
conviver bem
com o vizinho

13 motivos
para ler este

livrinho

M U I T A S E S P É C I E S,
U M A S Ó Á G U A.

1. É bonito.
2. Novos tempos pedem
novos comportamentos.
3. Gastamos além do que a natureza
consegue repor.
4. Precisamos fazer mais com menos.
5. É verdade, o item 4 não
é só um chavão.
6. Descobrimos maneiras bacanas
de você fazer a sua parte.
7. Não tem piada, mas tem informação.
8. A tecnologia permite uma
participação popular cada vez maior
nas soluções políticas e ambientais.
9. Todo mundo está ligado a todos, hoje.
10. Transformação positiva é possível.
11. Necessária.
12. E não precisa ser chata.
13. Contamos com você.
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A água é essencial para todas
as espécies. Por isso, buscamos
sempre atuar de forma
responsável com os recursos
hídricos em todas as nossas
atividades e processos produtivos.
Só em 2012, reutilizamos mais
de 23 bilhões de litros de água
em nossas instalações.
Além disso, desde 2008,
investimos mais de R$ 500 milhões
em projetos relacionados com
a água e o clima do Programa
Petrobras Ambiental. Aƭnal,
cuidar da água é cuidar da vida.
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coisas
que você

não
deve
jogar na privada

SAC CAIXA: 0800 726 0101
(informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência
auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
(denúncias e reclamações não solucionadas)

Nem no ralo. Elas poluem rios, lagos
e mares, o que contamina o ambiente
e os animais. Também deixa mais
difícil obter a água que nós mesmos
usaremos. Alguns produtos, como fio
dental, podem causar entupimentos.
Cotonete
e fio dental
Medicamento
e preservativo
Óleo de cozinha
Ponta
de cigarro
Poeira de
varrição de casa
Fio de cabelo e
pelo de animais

E

SEN

RO
QUE

Tinta que não
seja à base
de água
Querosene,
gasolina,
solvente,
tíner

A vidA pede mAis que
consciênciA ecológicA:
A vidA pede Atitude
A CAIXA acredita que ações sustentáveis são essenciais para o desenvolvimento
de uma sociedade cada vez mais consciente. Por isso, financia o saneamento
ambiental, habitação, eficiência energética, energias renováveis, além de
iniciativas como o Selo Casa Azul CAiXA e a Ação Madeira legal.
Atitudes que ajudam a preservar a natureza e alertar para um modo de vida
sustentável. Faça parte desse movimento.

caixa.gov.br
Jogue estes produtos no lixo comum. Alguns deles, como óleo
de cozinha, medicamento e tinta, podem ser levados a pontos
de coleta especiais, que darão a destinação final adequada.
Fontes: Marcelo Morgado e Emasa

/caixa

Inovação e sustentabilidade:
desafio do século, desafio da CPFL.
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coisas que são
recicláveis e você

não sabia

Elas não se encaixam bem na divisão simples
de plástico, papel ou metal. Mas são, sim,
reaproveitadas, desde que você lhes dê um pouco
mais de atenção e as leve aos lugares certos.
Lâmpada
fluorescente
Contém mercúrio, que
é tóxico. Pergunte ao
fabricante para onde você
pode mandar esse material.

Madeira
Pode virar chapa de
compensado, mas o ideal
é deixá-la em ecopontos
especiais – informe-se na
prefeitura de sua cidade.

Aerossol
Separe o que pode ser
reciclado como plástico.
A lata não é tratada como
metal comum, mas há
cooperativas que a aceitam.

Brinquedo
Se não der para consertar
ou doar, separe-o como
plástico. A borracha,
muito comum no rosto
de bonecas, também
é reciclável.

CD/DVD
Aproveita-se o acrílico
da caixinha, o plástico
do CD ou DVD e a prata
da camada brilhante.

Lata de tinta
A lata é triturada, e a tinta,
separada do metal, e uma
nova lata, limpinha, pode
ser produzida.

Saco de carvão
para churrasco
A maioria das cooperativas
o recicla quando há
pequena quantidade dele
em relação aos demais
papéis a serem prensados.

Pneu
Borracharias e lojas de
revenda de pneus recebem
os antigos e os enviam
para recicladoras. Viram
asfalto e borracha para
piso de grama sintética.

CA RV
ÃO
Fontes: Cooperativa
de Reciclagem Crescer,
Ecycle, Coopamare,
Cooperativa Vira Lata,
Coopere-Centro
e Instituto do PVC

Quase tudo do
computador é reciclável.
Consulte os endereços
de coleta na prefeitura ou
na internet. Esses locais
também aceitam produtos
como cabos e celular.

Na distribuição de energia, a empresa
investe em smart grids, as redes inteligentes
que permitirão níveis mais elevados de
eficiência operacional, melhor qualidade no
atendimento e menores perdas, contribuindo
para maior eficiência energética.

ALEXANDRE DESLONGCHAMPS/GETTY IMAGES

Equilibrar a demanda crescente por energia com o uso racional dos
recursos naturais e, ao mesmo tempo, reduzir as emissões de gases de
efeito estufa. O maior desafio deste século para a humanidade é também
o principal desafio para a CPFL Energia. Para enfrentá-lo, é preciso
estar preparado, sem medo de se reinventar. Por isso, reforçamos o
compromisso com a criação e o desenvolvimento de soluções inovadoras
e sustentáveis que permearam nossa história centenária.
Em nossos processos, adotamos programas de redução de perdas e de
eficiência energética; nos negócios, ampliamos o apoio a projetos de
inovação, em frentes como construções sustentáveis, veículos elétricos
e novas fontes de geração, como solar, biogás e resíduos sólidos, com o
objetivo de expandir o parque gerador de energia limpa. Na relação com
a sociedade, o Instituto CPFL compartilha há dez anos esses temas com o
público em seminários, publicações, programas de TV e documentários.

Compromisso com o Brasil
que faz bem para o planeta
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produtos
que você
achou que fossem
recicláveis, mas

A Bunge vem se esforçando para reduzir as emissões de gases
de efeito estufa (GEE), gerar sustentabilidade com bioenergia e
valorizar a cadeia produtiva. Assim trabalhamos na Economia Verde.

não são

93%

375 toneladas

Ainda não inventaram nenhum
jeito bom de reaproveitá-los.
Estes vão para o lixo comum,
pelo menos por enquanto.

Foto
Pote mole
de iogurte
Esponja
de limpeza

de uso
de fontes
renováveis de energia.
Menos carbono
na atmosfera

de óleo comestível
usado foram recicladas
para virar biodiesel
e sabão ecológico.
Uma boa solução
para o que muitos
consideravam lixo.

Pirex, porcelana
e cerâmica
Saco de cimento
Embrulho
de salgadinho
e de bala

BA
TA
TA

Papel celofane
Material em EVA*
Rolha de vinho
Espelho
* Espuma vinílica acetinada (EVA),
muito usada como material
escolar em artesanato
e em festas infantis

8%

de
redução
de emissões
por tonelada
de produção,
só em 2012.
Na valorização
do comércio
de créditos de
carbono, quase
120 mil toneladas
foram negociadas.

63%

da eletricidade
consumida
na produção da Bunge
é gerada internamente.
São 600 mil MWh a mais
disponíveis na rede,
para outras indústrias e
residências. Quanto é
isso? Veja o consumo de
sua casa na conta de luz.

Pelo quinto ano consecutivo, a Bunge atingiu o nível A+ do padrão
internacional GRI, que demonstra a transparência da empresa nas ações
realizadas. Acesse o relatório em www.bunge.com.br
Na dúvida, consulte os centros de reciclagem
ou o fabricante sobre como e onde descartar.
Fontes: Cooperativa de Reciclagem Crescer, Ecycle, Coopamare,
Cooperativa Vira Lata, Coopere-Centro e Instituto do PVC

DO CAMPO À MESA
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coisas
boas de colocar
no
do

Peixes diferentes
Espécies como o badejo
sofrem com o excesso de
pesca, e podem sumir dos
mares. Varie o cardápio
e descubra novos sabores.
Veja alternativas em
abr.io/guia-peixes-planeta

carrinho
mercado

produto com Selo
verde ou de qualidade
Procure-o nos rótulos.
Existem selos do governo,
como o S.I.F., do Ministério
da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, que avalia
a qualidade sanitária na
produção de carne, peixe,
mel e leites e derivados. E
há os selos de organizações
da sociedade civil, que
atestam que o que você
comprou – orgânicos,
peixe, carnes e produtos
processados – é produzido
respeitando o meio
ambiente e o bem-estar
dos trabalhadores.

Você pode ser um herói do consumo
consciente. Suas decisões, após ler rótulos,
exigir qualidade e responsabilidade
socioambiental, influem em toda a cadeia
produtiva do que compramos.
É um poder. Use-o!
Frutas, verduras
e legumes locais
e de época
Eles causam menos
emissão de poluentes e CO2
no transporte. E o que
é de época consome menos
água no cultivo.

Em vez de pegar o
carro, compre pela
internet. Sobra mais
tempo para fazer
outras coisas e emite
menos gases de
efeito estufa.
Os entregadores
saem direto do centro
de distribuição e
percorrem um trajeto
estudado, que otimiza
o uso do tempo
e de combustível.

Lista de compras
Faça o cardápio da semana,
verifique o que você já
tem e anote o que precisa
comprar. É menos comida
estragando na geladeira.

Sacola reutilizável
Tem de lona, de tecido,
de plástico resistente. Uma
dica é sempre deixar uma
ou mais no carro ou na
bolsa para não se esquecer.

Produto com
pouca embalagem
Reduz o uso de energia,
a emissão de gases de
efeito estufa e o material
a ser reciclado ou jogado
fora. Prefira produtos
concentrados, com refil
ou, ainda, compre a granel.

Detergente e sabão
que não fazem espuma.
São produtos sem fosfato.
A espuma favorece a
proliferação de algas nos rios,
reduzindo a oferta de oxigênio
a animais aquáticos.

Latinha em
vez de plástico
Embalagens de alumínio
e aço são boas porque
a coleta e a reciclagem
são bem estruturadas,
diminuindo custos e gastos
de energia na produção e
na exploração do solo para
extração de minerais.

dicas
para deixar
a

casa
moderna
E sustentável, chique, bonita...
Tudo isso combina, assim como
os objetos aqui apresentados.
Detalhes que fazem a diferença
no bolso e no ambiente.

Bateria carregada
a energia solar
Tem para celular
e até para brinquedos.
Esta dica é para os pais
que querem dar exemplo
de diversão com menos
impacto no ambiente.

Régua de tomada
com interruptor
Para conectar aparelhos
como TV, DVD e o da
TV a cabo nela. Assim,
os equipamentos não ficam
em modo stand-by, que
consome energia, e você
não precisa tirar um
a um da tomada toda hora.

Vassoura no quintal
Para varrer e recolher a
sujeira, antes de lavá-lo.
Você deixa de desperdiçar
água tratada e gasta
menos na conta.

Bicicleta
A magrelinha está em
alta. Aproveite-a para
fazer pequenos trajetos
e um passeio diferente.
Procure usar ciclovias
e ciclofaixas.

Purificador
ou filtro de água
Elimina a necessidade de
garrafões de água – o que
ajuda a diminuir o impacto
ambiental na fabricação
do recipiente e no
descarte errado.

Na hora de redecorar
ou montar a casa,
tente adquirir produtos
de boa qualidade, que sejam
duráveis e úteis. Isso ajuda
a diminuir a quantidade
de artigos que acabam
virando "quinquilharia".

Equipamento eficiente
Procure eletrodomésticos
que tenham selo Procel.
Para os aparelhos que
utilizam gás, o selo Conpet
atesta a eficiência.

Faça este livrinho circular!
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Plantas
Áreas verdes e plantas
melhoram o microclima
em casa. Se espaço é
problema, você pode ter
jardim vertical (na parede
de dentro ou de fora) e
telhado verde. Se há pouco
dinheiro e tempo para
cuidar de plantas, invista
nas suculentas, um tipo
de cacto mais gordinho.

Lâmpada LED
É mais cara que
a incandescente,
mas dura mais
e em poucos
meses retorna
o investimento.
As fluorescentes
também são
econômicas, mas
contêm mercúrio:
se precisar trocar,
mande-as para a
reciclagem especial.

Stora Enso
preserva
florestas tropicais.

Chuveiro limpo
É bem simples:
desentupir os
buraquinhos ajuda
a ter uma ducha
mais forte e a
economizar energia.

Isso é um mosaico florestal. Ele conecta fragmentos de florestas nativas, através da criação de corredores de mata tropical entre
plantações de eucaliptos. Dessa maneira, a Mata Atlântica e sua biodiversidade, hoje ameaçadas, podem ser recuperadas.
Metade de toda a propriedade da fábrica de celulose Veracel no Nordeste do Brasil é reservada para a conservação da
biodiversidade. Além disso, 400 hectares de floresta tropical são replantados anualmente em terras previamente degradadas.
Descubra mais sobre a Stora Enso no Brasil: storaenso.com/revive
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Produto de limpeza
menos agressivo
Substâncias caseiras,
como bicarbonato de
sódio, casca de limão seca
e vinagre branco, substituem
o cloro, o formaldeído
e outros produtos na hora
de deixar a casa um brinco.

Móveis de madeira
de origem legal
São de árvores derrubadas
com manejo e autorização
adequados. Melhor ainda
se tiverem certificação FSC
ou Cerflor, que atestam que
foi dada atenção a questões
sociais e ambientais em todo
o processo produtivo.

STORA
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sugestões
para passar

menos
tempo
no trânsito

Ficar no trânsito tem impacto
econômico (gasta-se mais
combustível e prejudica
compromissos) e ambiental
(polui mais), além de testar a
paciência de cada um de nós.
Viver sem passar o que parece
uma eternidade no trânsito não é
utopia. Veja o que você pode fazer.

Ande a pé
Dependendo da distância,
você chega mais rápido ao
destino. E ainda aproveita
para conhecer detalhes
da paisagem de sua cidade.

Bicicleta é uma boa
Verifique se há ciclovias,
local adequado para
estacioná-la e respeite
as regras de trânsito.

Ser um bom pedestre
Isso também ajuda. Evite
atravessar a rua fora da faixa
em vias movimentadas
e respeite a sinalização.

Estude rotas
alternativas
Com a ajuda de sites ou
um navegador, faça testes
até achar o trajeto ideal.

Negocie novas
formas de trabalho
Por exemplo, fazê-lo de casa
ou entrar e sair em horários
alternativos pelo menos
algumas vezes por semana.
Evitando o trânsito pesado,
você pode render mais.

Use ônibus, trem e metrô
É um jeito prático e democrático
de ir e vir. Se até celebridades
aproveitam para espiar o celular
enquanto andam de metrô,
por que você não faria o mesmo?

Organize sua agenda
Administre melhor seu tempo,
eleja prioridades e reveja
a rotina. Exemplos? Marque
reuniões externas fora do horário
de pico ou tente fazer o maior
número possível de tarefas
em uma saída apenas.

Ofereça ou pegue carona
Pode ser com amigos
ou colegas de trabalho.
O transporte individual ocupa
80% das vias, mas leva só um
terço dos passageiros. Sites
como o caronetas.com.br
ajudam na organização.

Se dá para ser produtivo trabalhando
de casa, sugira isso a sua equipe.
Uma dica para se organizar é pensar
em prazos de entrega: desde que
eles sejam cumpridos, cada um pode
cuidar do próprio tempo.
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atitudes para

conviver
melhor
com o vizinho

Mais da metade dos
brasileiros associa
felicidade ao bom convívio
social, segundo pesquisa
do Instituto Akatu para
o Consumo Consciente.
Veja dicas para ter uma boa
relação com as pessoas
e sua cidade.

Cuidado com
o volume do som
Gosto musical não se
discute. Mas também não
se impõe. Na rua, no metrô
ou no ônibus, som muito
alto, mesmo que com fone
de ouvido, vaza e vira
só barulho.

Pedir licença é melhor
do que se desculpar
A sensação de que suas
urgências são mais
importantes do que
a de outros causa atropelo.

Participe DA vida
escolar de seus filhos
A escola é um local
importante de convívio
social para os pequenos.
Ir às reuniões e ajudar em
festas são um jeito bacana de
acompanhar seu filho e trocar
ideias com professores
e outros pais.

Deixe o cachorro
fazer cocô na rua
Mas recolha-o e jogue-o no
lixo. Não vale deixar o cocô
ali mesmo, nem mesmo
dentro de um saquinho, na
esperança de que alguém
cuidará disso. Ninguém vai.

USE A BUZINA DO CARRO
Use
a buzina
dosegurança,
carro
Mas
como
item de
Mas
como segurança,
com
a função
de alertar,com
e
a função
de alertar,
não
não
para xingar.
Alémede
se
para você
xingar.
Além
de irritar,
irritar,
pode
perturbar
barulho
perturbar
umo bebê,
umpode
idoso
ou um um
bebê que
ou um
idosoprecisando
que esteja
doente
esteja
precisando descansar.
descansar.

Preste atenção ao seu
redor. Passeie, frequente
centros
culturais,
parques
Chão não
é cinzeiro
e praças.
Você
percebe
As bitucas
sujam
as ruas e
melhor
quefica
está
ao contém
seu
o filtrooque
nelas
elementos
tóxicos,
que
redor,
fica mais
generoso
e
contaminam
e a água.
valoriza
o queoésolo
de todos.

ELABORE HORTAS
COMUNITÁRIAS,
PIQUENIQUES EM PRAÇAS
E FEIRAS DE TROCA
São ações coletivas que
Elabore
hortas
aumentam
a troca
de
D
experiências positivas
eo
comunitárias,
bem-estar. Participe
desses em
piqueniques
grupos (são fáceis
de achar
praças
e feiras de trocA
nas redes sociais)
criecoletivas
um.
Sãoou
ações
que
aumentam a troca de experiências
positivas e o bem-estar. Participe
desses grupos (são fáceis de achar
nas redes sociais) ou crie um.

9 aplicativos

Não tem nada mais interessante para fazer do que ficar de olho
na telinha de seu celular, tablet ou micro? Aproveite para instalar
aplicativos e conhecer sites que ajudam a cuidar melhor do planeta.
É a desculpa que você precisava para se manter viciado no touchscreen.
Fuel
Calcule e compare o
consumo de combustível
de seu automóvel. Em
português. Para Nokia.

Fake shower
Simule o som da água e
calcule a quantidade que
seria gasta se o chuveiro ou a
torneira estivessem abertos.
Em português. Para iPhone.

Applifish
Saiba mais sobre 550 tipos
de peixe e descubra se
a espécie está ameaçada.
Em inglês. Para Android e iOS.

Commute greener
Avalie seu esforço para
diminuir emissões de CO2.
Em inglês. Para iOS e Android.

Battery Doctor
Veja como otimizar o uso
da bateria de seu smartphone.
Em inglês. Para iOS e Android.

GoodGuide
Traz dados sociais e
ambientais sobre 170 mil
produtos. Em inglês.
Para iOS e Android.

WWF Ecoguru
Calcule sua pegada
ecológica e veja como
suas mudanças de
atitude a diminuem.
Em inglês.
ecoguru.panda.org

planetasustentavel

Animal Diversity Web
Base de dados da
Universidade de Michigan
sobre milhares de animais,
com fotos, vídeos e som.
Em inglês. animaldiversity.
ummz.umich.edu

@psustentavel

Atados
Quer ser um voluntário?
Nessa rede, criada por
universitários, as ONGs
solicitam voluntários,
serviços e contribuições.
Em português.
www.atados.com.br

Quer saber mais? O site do
Planeta traz 9 mil reportagens
sobre os desafios da atualidade.
planetasustentavel.com.br

O FSC® conecta você
com as florestas
Fotos: IFT, Amata,Tora Brasil

e sites

que você pode
olhar à vontade

Você pode não conhecer pessoalmente uma floresta, mas certamente os produtos gerados por elas fazem parte essencial do
seu dia-a-dia, seja nos móveis da sua casa, no papel que você
usa ou em outras coisas que consome. O selo do FSC, Forest
Stewardship Council®, reconhece produtos madeireiros e não

madeireiros originados do bom manejo das florestas, de acordo
com Princípios e Critérios que garantem benefícios ambientais,
sociais e econômicos, ao longo de toda a cadeia produtiva até
chegar ao consumidor final. Esse reconhecimento é fundamental para preservarmos o planeta e as futuras gerações.

Seja FSC! Saiba mais em br.fsc.org
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falar muito

São temas que estarão
no topo de trending topics,
sites e jornais. Alguns
termos soam chatos, mas
são importantes. Participe
dessas discussões.

otivos p
m
a
s
1.

Experiência
de quem produz

200 milhões
de páginas de revistas,
livros, folhetos
e outros impressos

todos os dias!

efeito estufa

p
im
ra
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assuntos que
você vai ouvir

2.

A emissão
de gases de

é medida
seguindo critérios
internacionais.

5.

Captura do

pó de papel

3.

para não
contaminar o ar.

Certificações
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