
Uma 

estratégia 

para 

minimizar os 

impactos 

ambientais



Objetivo

Adotar comportamentos e atitudes 

responsáveis com o meio ambiente 

para construção de uma sociedade 

sustentável.



QUANDO FALA EM...

MEIO AMBIENTE...

QUE IMAGEM VEM NA SUA MENTE?



MEIO 
AMBIENTE

SER HUMANO

FAUNA

SOL

FLORA

MAR

RIO SOLO

ATMOSFERA

É tudo que 
envolve ou cerca 

os seres vivos



Sustentabilidade

ECONÔMICO

“ É suprir as nossas necessidades 
sem afetar as possibilidades das 
gerações futuras de suprirem as 
suas”.
Gro Harlem Brundtland

Considerando, com o mesmo grau 
de importância:

• a prosperidade econômica
• o desenvolvimento humano e 

social 
• a conservação do meio 

ambiente. 

AMBIENTALSOCIAL

SUSTENTA
BILIDADE

Equilíbrio entre social, econômico e ambiental



Viver de forma sustentável

É uma forma de ver e agir no 
mundo, 
(um olhar de 360 graus ao nosso 
redor).

Entendendo que:
• cada ação pequena ou grande 

se reflete no todo e que
• tudo está interligado.

É pensar no futuro do planeta e de 
todos os seres que nele habitam



Consumo consciente
Leva em consideração os impactos 
das nossas ações 

Buscando:
- Maximizar os impactos positivos 

- Minimizar os negativos dos nossos 
atos de consumo

PODEMOS  USAR 
NOSSAS ESCOLHAS DE 

CONSUMO PARA 
AJUDAR A CONSTRUIR 

UM MUNDO 
SUSTENTÁVEL.



Consumimos
“A humanidade está utilizando a natureza de 

forma 1,7 vez mais rápida do que os 
ecossistemas do nosso planeta podem se 

regenerar.”

Se a população do mundo consumir como a 
classe média para cima, serão necessários três 
planetas Terra para garantir água, energia e 
alimentos para todo mundo.

No Brasil, hoje  consumimos  
22% além da capacidade 

regenerativa da Terra.

Fonte: Instituto Akatu



Problemas que enfrentamos 

Crescimento Populacional



Problemas que enfrentamos 

Desigualdades



Problemas que enfrentamos 

Lixo



A humanidade está 
utilizando a natureza de 

forma 1,7 vez mais 
rápida do que os 
ecossistemas do nosso 

planeta podem se 
regenerar. Isso é como 

se usássemos 1,7 
planeta Terra.

Fonte: Global Footprint Network 



Consumir

É um processo associado à  compra. 

Porém envolve outras etapas.

P
o

r 
q

u
e

 

De quem

Depois de refletir, é que partimos para a compra. 
Após a compra, existe o uso e o descarte. 



É preciso atenção ao 
uso dos recursos 
naturais, 
em função das 
necessidades reais. 



Quando 
consumimos 

com critério e 
com cuidado 
estamos 
ajudando a 

conservar
esses recursos

e a qualidade 
de vida. 



Você sabia? 

Que 40% do que 

consumimos 
jogamos fora?



Nossos atos  de 

produção,  consumo  
e descarte impactam a 

nossa vida e as condições de 
existência no planeta.





Precisamos de 
tudo que 
consumimos?

Podemos abrir mão 
de algumas coisas? 

Fonte: Instituto Akatu



Esquecemos

Que quase todos os recursos 
naturais são finitos!

Água doce = 2,5%



O QUE 
PODEMOS 

FAZER?



Mudando nossas Atitudes
Mudamos o mundo

Pequenas ações individuais são a 
maior força transformadora.

Tenha uma atitude consciente em 
relação aos hábitos de consumo.

Esta é a melhor maneira e 
(talvez a única) de 

mudar o mundo



RELEMBRANDO



12.1 implementar o Plano Decenal de Programas Sobre Produção e Consumo
Sustentáveis, com todos os países tomando medidas, e os países desenvolvidos
assumindo a liderança, tendo em conta o desenvolvimento e as capacidades dos
países em desenvolvimento.

12.2 até 2030, alcançar gestão sustentável e uso eficiente dos recursos naturais.

12.3 até 2030, reduzir pela metade o desperdício de alimentos per capita
mundial, em nível de varejo e do consumidor, e reduzir as perdas de alimentos
ao longo das cadeias de produção e abastecimento, incluindo as perdas pós-
colheita.

12.4 até 2020, alcançar o manejo ambientalmente adequado dos produtos
químicos e de todos os resíduos, ao longo de todo o ciclo de vida destes, de
acordo com os marcos internacionalmente acordados, e reduzir
significativamente a liberação destes para o ar, água e solo, para minimizar seus
impactos negativos sobre a saúde humana e o meio ambiente.

ODS 12 – ASSEGURAR PADRÕES 
E DE CONSUMO SUSTENTÁVEL



12.6 incentivar as empresas, especialmente as empresas grandes e transnacionais, a
adotar práticas sustentáveis e a integrar informações de sustentabilidade em seu
ciclo de relatórios.

12.7 promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas
e prioridades nacionais.

12.8 até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação
relevante e conscientização sobre o desenvolvimento sustentável e estilos de vida
em harmonia com a natureza.

ODS 12 – ASSEGURAR PADRÕES 
E DE CONSUMO SUSTENTÁVEL

12.5 

até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por 

meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso



Uma da DICA:

REPENSAR

REDUZIR

REUTILIZAR

RECICLAR



Sistema de recolhimento de materiais recicláveis, tais como

papéis, plásticos, vidros, metais e orgânicos, previamente

separados na fonte geradora.

Coleta seletiva



ABRELPE 2017

Coleta seletiva

BRASIL 2017



ABRELPE 2017

Percepção dos 
Brasileiros com 
relação aos 
resíduos

BRASIL 2017



Deposite seus resíduos nos recipientes apropriados

Resolução Conama 275 de 25/04/2001

PapelMetal Plástico Vidro

COLETORES



COLETORES de outros 
materiais



Não 

recicláveis Recicláveis

Dependendo do sistema municipal de coleta

No COTIDIANO. 



Separe os resíduos
corretamente

Você sabe para onde vai todo o seu lixo???



tipo de destinação (T/D)

BRASIL 2017

Disposição final de RSU

ABRELPE 2017



O QUE 
PODEMOS 

FAZER?

Vamos Refletir

Temos 24 horas para atitudes ambientalmente corretas ou não 

... Depende de nós.

Pense no seu dia tudo o que você consome e desperdiça



O VESTIDO 

AZUL



Numa cidade distante, morava uma garotinha muito bonita, 
que frequentava a escola local.



Sua mãe não era muito 
cuidadosa e a criança quase 

sempre se apresentava suja e 
mal vestida.

Seu professor a observava, 
sentindo-se inconformado 

com o estado da bela menina.

Um dia,  ele resolveu separar 
algum dinheiro do pouco que 

ganhava... 

Foi a uma loja e comprou um 
vestido novo para ela.



Ao ver o vestido, a mãe 
percebeu que seria lamentável 
que sua filha, com aquele traje 
novo, andasse tão suja e  
descuidada.

Por isso, passou a lhe
• dar - banho todos os dias
• pentear seus cabelos e
• cortar suas unhas



O pai, notando a 
transformação, achou 
que seria uma vergonha 
sua filha, tão bonita e 
bem arrumada,  morar  
em um lugar mal 
conservado.

Combinou com a mulher 
que, além deles se 
arrumarem melhor, 
também iriam ajeitar a 
casa.



Logo, a casa passou a se 
destacar pela beleza das 
flores que enchiam o 
jardim, e pelo cuidado 
em todos os detalhes.

Os vizinhos, por sua vez, 
resolveram também 
arrumar as suas casas.



Depois de um tempo, 
todas as casas 
estavam 
transformadas.

O prefeito, entusiasmado, 
resolveu enfim dar início às 
obras tão necessárias.

Ruas foram limpas e 
asfaltadas, o esgoto          
canalizado...

E, pouco a pouco,                      
o bairro tornou-se 
um local digno para 
se viver.



E pensar que tudo 
começara com um 
vestido novo...

Claro que não era intenção daquele 
professor consertar todo um bairro. 

Ele apenas fez o primeiro movimento, 
que acabou levando outras pessoas a 
se motivarem e lutarem  por 
melhorias.



E nós? 

Será que cada um está 
fazendo a sua parte?



Sabemos que é 
difícil mudar o 

estado total das 
coisas.

Que é difícil reconstruir o planeta...
Ou até mesmo transformar um bairro...

Mas é possível “dar um vestido novo” !



COOPERAÇÃO

“Quando uma pessoa muda o todo 

também muda”

Gandhi

Eu posso. Você pode. Nós podemos!!!



OBRIGADA

Camila Urfali Dias da Silva
Agente de Atividades de Responsabilidade Social

SESI- Mauá

camila.urfali@sesisp.org.br

Tel. (11) 4542-8952




