Por que comprar?
Sempre reflita sobre a necessidade
de adquirir um produto. Ele
é realmente necessário ou
está satisfazendo um desejo
momentâneo? Consumir de forma
consciente também é economizar.

O que comprar?
De quem comprar?
Busque sempre referências da empresa fabricante
e do produto que está adquirindo, dando
preferência às que adotam práticas sustentáveis
ou socialmente responsáveis. Uma dica para
ajudar na identificação é consultar selos como
o do Programa Nacional de Conservação de
Energia Elétrica (Procel), que sinaliza o consumo
de energia de equipamentos eletrônicos e
eletrodomésticos; e o Forest Stewardship Council
(FSC), que atesta a gestão ecologicamente
adequada da madeira utilizada na fabricação
de produtos como mesas de madeira e folhas
de papel. A Revista White Martins, inclusive, é
impressa com papel certificado pelo selo FSC.

Como usar?
Comprou? Agora utilize de forma consciente.
Seu carro, por exemplo, pode ser substituído por
uma bicicleta para deslocamentos curtos. Assim,
você economiza combustível e ainda contribui
para reduzir a emissão de gases do efeito estufa
à atmosfera. Para se ter ideia, os automóveis
são responsáveis por 90% da poluição do
ar nas grandes cidades, segundo dados da
Organização Mundial de Saúde. O mesmo
cuidado vale para equipamentos eletrônicos:
de acordo com o Instituto Akatu, se 1% dos
brasileiros desligarem seus computadores na
hora do almoço, a economia evitará a emissão
de carbono equivalente ao absorvido por 30 mil
árvores da Mata Atlântica.

Como descartar?
Após o uso, lembre-se do descarte adequado. Muitas lojas de
celulares e redes de supermercados recebem baterias velhas
para reciclagem. E uma latinha de alumínio reciclada permite
economizar 95% da energia que seria gasta para fazer a mesma
lata a partir do minério de alumínio extraído da natureza.

Quase quatro mil novas mudas de plantas no planeta: este é o número
que será alcançado se todos os colaboradores da White Martins
plantarem o papel-semente que vem colado à capa desta revista.
Fundamentais para a manutenção da vida, as plantas retiram do ar o gás
carbônico – um dos principais causadores do efeito estufa – e liberam
oxigênio. Veja como cultivar a plantinha que você recebeu:

Destaque o papel
da capa e pique-o,
tomando cuidado
para não danificar as
sementes que estão
dentro dele;

Molhe o papel;

Coloque-o dentro de
um vaso com terra
fértil e cubra com uma
camada de terra de
0,5 cm a 1,0 cm;

Regue a planta
diariamente.
Irá germinar em
aproximadamente
20 dias;

Após começar a
germinar, você
deve continuar
cuidando de sua
planta. Regue-a
todos os dias;

De 120 a 150 dias,
você terá um pé de
agrião ou rúcula.
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Capa

Segundo dados do Banco Mundial, até 2050, mais de um bilhão de pessoas viverão
em cidades sem água suficiente. Neste cenário, a América do Sul desempenha um
papel-chave, porque possui o maior volume de água doce do mundo: de acordo
com a Global Water Partnership, quase um terço dos recursos hídricos renováveis
estão neste continente – sendo que o Brasil é o país com maior quantidade de água.
Por isso, precisamos usar o recurso com consciência.

Conserte os vazamentos
A quantidade de água que vaza por um orifício de 2 mm em um cano, ao
longo de um mês, corresponde ao desperdício de até 96 mil litros de água.
O mesmo cuidado vale para os vazamentos dentro do vaso sanitário. Para
saber se o seu vaso está com esse problema, uma dica é jogar pó de café
na privada. Se o pó não ficar acumulado no fundo do vaso, significa que há
vazamento. Nesse caso, procure um especialista.

Aerador nas
torneiras ajuda a
economizar água

Reaproveite
a água da chuva
Use a água da chuva para lavar o quintal, carro e bicicleta
e regar plantas – ou seja, sempre fins não potáveis. Não
use para beber, cozinhar, tomar banho, lavar roupas e
louças e não ofereça aos animais de estimação. Para
coletar a água da chuva de um jeito seguro, veja no site
bit.ly/cisterna-ja como fazer uma cisterna caseira.

Economize
ao lavar a louça
Ensaboe tudo primeiro – mantendo a torneira
fechada – para depois enxaguar de uma só vez.

Escove os
dentes com
menos água
Um copo de água basta
para escovar os dentes,
enxaguar a boca e depois
lavar a escova.

A instalação de aeradores pode
gerar uma grande economia.
Instalá-lo na torneira da cozinha de
12 apartamentos pouparia, ao longo
de um ano, água suficiente para
encher uma piscina olímpica.

Aerador

Um minuto a menos
no banho economiza
15 dias de Itaipu
Se cada um dos brasileiros
diminuísse em apenas 1 minuto seu
tempo sob o chuveiro, a energia
economizada em um ano equivaleria
a 15 dias de operação da usina
de Itaipu em sua geração máxima.
Desligar a torneira do chuveiro
enquanto se ensaboa já economiza
cerca de 60 litros a cada banho.

As concessionárias de água de muitos estados oferecem, em seus sites, serviços ou dicas que podem
ajudar a economizar esse recurso. No site da Compesa (PE), por exemplo, você pode conferir como detectar
um vazamento (www.compesa.com.br > Saneamento > Campanhas Educativas). No Rio de Janeiro, a Cedae
dá dicas sobre como identificar e tratar vazamentos (em www.cedae.com.br > Economize água >Descubra e
elimine vazamentos).
A Sabesp (SP) oferece cursos grátis de pesquisa de vazamento. Para saber mais, acesse
www.sabesp.com.br > Serviços > Dicas e testes > Curso de Pesquisa de vazamentos.
Em Belo Horizonte (MG), a Copasa divulga dicas para economizar água em casa, em www.copasa.com.br >
Pesquisa escolar > Copasa orienta > Dicas > Dicas de Economia de Água. Uma delas é o alarmente número
de 16 mil litros de água perdidos caso uma pessoa deixe a torneira pingando por um ano.
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Cerca de 70% da energia consumida no Brasil é gerada por hidrelétricas. Economizar
luz em sua casa significa, também, poupar a água que abastece todo o país.

Utilize melhor sua
máquina de lavar
Procure juntar uma quantidade de roupas suficiente para
encher a máquina com sua carga máxima, utilizando as
doses de sabão e amaciante especificadas no manual do
fabricante, para evitar repetir operações de enxágue.

Combata dias secos
com um pano úmido
Em dias secos, ao invés de usar
umidificadores eletrônicos, pendure
no recinto um pano úmido e coloque
uma bacia com água no chão.

Mantenha a chave do chuveiro
elétrico na posição ‘verão’
Essa mudança simples economiza cerca de 30% da energia
consumida pelo aparelho. Outra dica importante é não reaproveitar
uma resistência queimada, pois acarreta o aumento do consumo.

Utilize o ferro corretamente
Acumule o maior número de peças de roupa para ligar o
ferro o mínimo de vezes possível. Comece a passar pelos
tecidos que exigem temperaturas mais baixas – e sempre que
precisar interromper o serviço, lembre-se de desligar o ferro
para poupar energia e evitar acidentes.

Faça a revisão da
vedação de sua
geladeira
Observe o estado de conservação
da borracha, para evitar que o frio
saia e o calor de fora entre. A má
vedação exige um esforço maior do
equipamento para resfriar.

Projetos
inteligentes
Ao reformar ou construir sua casa, utilize
soluções criativas que podem ajudar na redução
do consumo de energia, como projetar os
ambientes utilizando o máximo de luz natural
(usando, por exemplo, vidros onde for possível)
e pintar as paredes com cores claras.

Várias concessionárias distribuidoras de energia trocam resíduos recicláveis levados por seus clientes por
descontos na conta de luz. No estado do Rio de Janeiro, a Light e a Ampla oferecem o serviço em alguns
locais. Em Sapucaia do Sul, a AES Sul oferece uma iniciativa semelhante. Para saber onde levar seus
resíduos, confira os links abaixo:
Light: www.light.com.br > Sustentabilidade > Desenvolvimento de Área de Concessão > Light Recicla
Ampla: www.ampla.com > Ampla e a Sociedade > Programas e Projetos > Consciência Ampla
AES Sul: aesbrasilsustentabilidade.com.br > Consumo consciente e desenvolvimento > Projetos > Recicle
Mais, Pague Menos
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Uma pessoa, ao longo de 70 anos, produz quantidade de lixo suficiente para encher
até o teto um apartamento de 50 m2. Veja como descartar corretamente os resíduos.

Não jogue
óleo na pia
Uma lata de 1 litro de óleo usado despejada na pia,
além de entupir o encanamento, pode contaminar até
18 mil litros d’água, quase dois caminhões-pipa. Óleo
usado é reciclável, pode ser utilizado na fabricação de
sabão e ainda na produção de biodiesel, combustível
renovável que emite 48% menos CO2 do que o diesel
comum. Guarde-o em uma garrafa pet e leve-a a um
ponto de coleta próximo.

Leve sacola
retornável ao fazer
compras
40% das embalagens jogadas
no lixo são de sacos plásticos,
que levam mais de 100 anos
para se decompor.

Use pilhas e baterias
recarregáveis

Contribua com
a despoluição
da sua cidade

Apesar de custarem um pouco mais,
têm maior durabilidade.

Se pararmos de jogar esgoto nos
rios, eles se despoluem sozinhos.
Evite jogar lixo na rua e poluentes
(bituca de cigarro, remédios,
solventes e tintas que não sejam
à base de água) pelo ralo.

Lixo eletrônico
Dados da Organização das Nações Unidas (ONU) apontam que cada
brasileiro produz por ano cerca de meio quilo de lixo eletrônico (equipamentos
eletrônicos descartados, como baterias velhas de celular e peças de
computador). Existem diversos postos de coleta e reciclagem desse tipo de
material no Brasil. No site www.elixo.org.br, você pode fazer uma busca dos
locais mais próximos da sua casa de acordo com o tipo de lixo.

A rede de mercados Pão de Açúcar, presente em estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Minas
Gerais e Pernambuco, tem dois programas de sustentabilidade que permitem descartar resíduos para
reaproveitamento: o Cesta Verde e o Descarte de Pilhas. No primeiro, o consumidor pode descartar quaisquer
embalagens de produtos; o outro é voltado para pilhas e baterias.
Pelo site www.rio.rj.gov.br/comlurb > Serviços > Coleta Seletiva é possível saber os bairros da cidade do
Rio de Janeiro onde a Prefeitura disponibiliza coleta seletiva. Se você mora em Belo Horizonte, acesse
portalpbh.pbh.gov.br e digite “coleta seletiva” na busca.
A prefeitura de BH ainda oferece serviço de coleta de pneus para reciclagem (portalpbh.pbh.gov.br > digite
“pneus” na busca) e descarte de pilhas (www.compesa.com.br > cique no banner ao lado da logomarca da
Compesa, com a frase “Deposite suas pilhas e baterias usadas nas lojas da Compesa”).
O Programa Soya Recicla (www.soya.com.br/soyarecicla) recebe óleo de cozinha usado e, em parceria com
cooperativas de reciclagem nos estados do RS, SP, RJ, BA e CE, transforma-o em sabão, gerando empregos e
renda para milhares de famílias.
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