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1. PLANTE E CUIDE DE UMA ÁRVORE

Meta sustentável:

Importância da arborização:

Aprofunde sobre o tema:

Plante uma árvore e cuide com carinho!

“Nesses tempos de céus de cinzas e chumbos, nós precisamos de árvores desesperadamente verdes.”
Autor: Mário Quintana

https://www2.ufrb.edu.br/petmataatlantica/images/PDFs/ARTIGO---ARBORIZACAO-URBANA-IMPORTANCIA-E-
BENEFICIOS-NOPLANEJAMENTO-AMBIENTAL-DAS-CIDADES-1.PDF

Na calçada em frente a sua casa, Plante uma árvore!

A arborização urbana proporciona inúmeros benefícios as cidades, quanto à estabilidade do 
clima, o conforto ambiental, a melhoria da qualidade do ar, a redução da poluição sonora e 
melhora do aspecto visual sendo um auxilio na conservação do ambiente ecologicamente 
equilibrado.

população.
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2. CULTIVE PLANTAS, TENHA UM JARDIM

Meta sustentável:

Importância de cultivar plantas:

Crie o hábito de cultivar plantas e tenha um belo 
jardim em sua casa.

Você já percebeu como é importante o contato com a natureza? O ser humano passa a ter a 
necessidade de se reconectar com a natureza, e é possível realizar esta reconexão sem sair de casa! 
Mas como?

Considere ter um jardim , cultive plantas. Os jardins possuem poderes curativos, ajudam a relaxar, 

permeável, ajudam na concentração deixando nossa casa com um aspecto visual mais agradável.

Hoje em dia existem técnicas que possibilitam a existência de jardins até em espaços pequenos. 
Ao cultivar plantas, valorize as nativas da biodiversidade brasileira e pesquise sobre as espécies que 
pretende plantar. Você verá como esta ação te propiciará experiências agradáveis e de contato com a 
natureza.

Aprofunde sobre o tema:

https://revistacasaejardim.globo.com/Casa-e-Jardim/Paisagismo/noticia/2017/01/10-motivos-para-ter-mais-plantas-
em-casa.html

“A planta te ensina a ser paciente e cuidadoso.”
Autora: Beatriz Mello

4



3. CONTEMPLE A NATUREZA

Meta sustentável:

Importância de contemplar a natureza:

Aproveite seu tempo livre para apreciar a natureza!

Devido ao estresse e a correria do cotidiano deixamos de lado as coisas mais simples e que 
podem nos propiciar saúde e bem-estar, como por exemplo contemplar a natureza.

a ansiedade.

Busque frequentar parques, caminhar por ruas arborizadas, tenha um jardim em casa, em 
época de férias considere escolher roteiros de ecoturismo, se reconecte com a natureza! Você 

Aprofunde sobre o tema:

“A beleza da natureza é tão linda, que acaba sendo indescritível. Não me canso de contemplá-la”.
Autora: Arina Domingues
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4. PRATIQUE A DOAÇÃO

Meta sustentável:

Importância da doação:

Doe tudo o que não usa e que esteja em bom estado de 
conservação! O início do ano é sempre uma boa oportunidade 
para repensarmos nossa vida e também para praticarmos a 
doação. Não precisamos descartar aquilo que ainda pode ser 
reaproveitado, sempre existe alguém que precisa.

Descartar o que ainda possui vida útil, traz prejuízos ambientais e reduz o tempo de vida útil dos 
aterros sanitários, para onde deveriam ser encaminhados somente os resíduos que não sejam 
possíveis de reciclar. Praticar doação reduz o volume de resíduos nesses locais e também evita o 
descarte incorreto que prejudica o meio ambiente. Jornais que já foram lidos, podem ser doados 

utilização como tapete higiênico.

Revistas, brinquedos ou livros infantis geralmente são de grande valia para consultórios médicos 
e hospitais, servindo para os pacientes. Livros também podem ser doados para bibliotecas e 

de roupas de cama e peças de vestuário, pares de óculos, sapatos e móveis e utensílios 
eletrodomésticos em geral.

Aprofunde sobre o tema:
https://www.dinamicambiental.com.br/blog/sustentabilidade/pratique-a-doacao-do-que-voce-nao-usa-mais/

“A verdadeira caridade só ocorre quando não há a noção de dar, de doador ou de doação.”
Autor: Buda
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Meta sustentável:

Importância dos 5 R’s:

Coloque em prática em seu ambiente familiar e social os 5R’s.

Repensar: 
consumo de descarte, pois algumas 
compras podem ser desnecessárias e gerar 
muito resíduo. É necessário repensar os 
costumes e mudar as atitudes.

Reutilizar:  Reaproveitar, dando uma 
nova utilidade a produtos que seriam 
descartados, diminuindo a extração de 
matérias primas da natureza.

Reduzir: Reduzir, consumir menos 
e escolher produtos com maior
durabilidade dando preferência 
aos itens ecológicos e sustentáveis.

Recusar: Evitar consumo exagerado
e desnecessário adquirindo apenas
produtos essenciais, recusar produtos 
que causem dano ao meio ambiente 
e ou para nossa saúde.

Reciclar: Processo de reaproveitamento do resíduo 
descartado, dando origem a novos produtos ou a 
nova matéria-prima com o objetivo de diminuir 
a produção de rejeitos aumentando a vida útil 
dos aterros e gerando renda aos catadores e 
cooperativas. 

Aprofunde sobre o tema:

http://coral.ufsm.br/seminarioeconomia/images/anais_2017/OS_5_RS_DA_SUSTENTABILIDADE_OS_5_RS_DA_
SUSTENTABILIDADE_OS_5_RS_DA_SUSTENTABILIDADE_OS_5_RS_DA_SUSTENTABILIDADE_OS_5_RS_DA_
SUSTENTABILIDADE_OS.pdf
https://www.fenabb.org.br/wp-content/uploads/2016/01/Revista_Dirigente_ed_73.pdf

“Não existe jogar fora. Todo lixo que você produz continua em algum lugar do planeta.”
Autora: Mayara Benatti

A política dos 5 R’s: Repensar, reduzir, recusar, reutilizar e reciclar, consiste em um estilo de vida 
ecológico com o objetivo de minimizar o impacto dos resíduos humanos: O que fala cada um dos R’s?

5. PRATIQUE OS 5 R’s
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6. UTILIZE OS ECOPONTOS

Meta sustentável:

Importância dos Ecopontos:

Utilize os Ecopontos!

Você sabia que temos vários ecopontos instalados em nossa cidade?

Descarte correto nos Ecopontos além de preservar o meio ambiente, mantém a cidade limpa, bonita 
e livre de insetos transmissores de doenças e animais peçonhetos, contribuindo para a saúde pública.

Os Ecopontos funcionam de 2ª-feira a 6ª-feira das 7h00 às 17h00, aos sábados das 8h00 às 17h00 e 
nos domingos e feriados das 8h00 às 12h00. Segue a lista de todos os Ecopontos da cidade:

               Ecoponto Jd. dos Lírios - Rua das Seriemas, 550, Vila Mathiensen.
               Ecoponto Jd. da Mata Rua dos Pinhais n. 61.
               Ecoponto Jd. Bertoni - Av. Roma, 4483.

               Ecoponto Jardim da Paz – Rua Estevão Carlos Vicentini, n. 175.
               Ecoponto Catharina Zanaga – Av. Carmine Feola, n. 1.327.
               Ecoponto Nova Carioba – Rua José Nicoletti, n.110.

               Ecoponto Jd. Guanabara - Rua do Castelo, n. 225.

Aprofunde sobre o tema:
https://www.americana.sp.gov.br/americanaV6_index.php?it=52&a=limpeza_publica_ecopontos

“Só quem ama preserva e zela a si mesmo, ao próximo e ao meio ambiente”.
Autora: Andrea Taiyoo
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7. UTILIZE SACOLAS RETORNÁVEIS

Meta sustentável:

Importância das sacolas retornáveis:

Dê preferência às sacolas reutilizáveis, as famosas “EcoBags”!

Aprofunde sobre o tema:

https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/o-que-voce-pode-fazer/embalagens-sustentaveis/

“A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias,que fazem toda a diferença.”
Autora: Natália Alves

As sacolas plásticas derivadas do petróleo demoram cerca de 100 a 400 anos para se desfazerem 
e seu descarte incorreto causam diversos impactos ambientais como: Poluição da água, prejuízo 
para a vida de animais aquáticos, poluição do solo, entupimento de bueiros, contribuindo para a 
retenção de resíduos em períodos chuvosos, entre outros.

Sacolas retornáveis ou as famosas Ecobags são uma ótima opção para a substituição das sacolas 
plásticas, diminuindo a necessidade da produção de novas sacolas. Ao ir ao supermercado você 
também pode optar por guardar as compras em caixas de papelão e deixá-las no porta-malas 
de seu carro, que também é uma alternativa prática para evitar o uso de sacolas plásticas, e 
ainda facilita o transporte das compras.
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8. DIMINUA O USO DE DESCARTÁVEIS

Meta sustentável:

Importância da utilização de canecas retornáveis:

Adote uma caneca!

Aprofunde sobre o tema:
https://www.prohomeimoveis.com.br/2018/11/22/por-que-precisamos-diminuir-o-uso-de-plasticos-descartaveis/
https://beegreen.eco.br/impacto-copo-plastico-descartavel/ 
https://lirabrindes.com/blog/5-alternativas-inteligentes-para-evitar-o-uso-dos-descartaveis/ 
https://portais.ufma.br/PortalUnidade/ufmasustentavel/paginas/noticias/noticia.jsf?id=51541

“A esperança do copo descartável é um dia ser reciclado em alguma coisa diferente.”
Autor: Antonio Costta

O plástico, utilizado na fabricação dos copos descartáveis, não é 
biodegradável e no seu processo de produção são utilizados, energia 
elétrica, água e petróleo. Os impactos das mudanças climáticas não 
são necessariamente causados só pela produção de copos descartáveis, 
mas à diminuição da produção pode minimizar consideravelmente esse processo.

No ambiente de trabalho em média cada pessoa consome por dia durante o horário de trabalho, 
no mínimo 4 copos descartáveis. Isso corresponde a 88 copos descartáveis por mês e 1056 copos 
descartáveis por ano. Adote uma caneca, copo ou garrafa retornável em seu trabalho, locais de 
lazer e festas:

-No restaurante ou em festas opte por utilizar copos de vidro.
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9. DIGA NÃO AO DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS

Meta sustentável:

Importância de não desperdiçar alimentos:

Não desperdice alimentos, compre somente o necessário! 
Busque maneiras de aproveitar os alimentos ao máximo, 
sem desperdiçá-los e compre somente o necessário.

Aprofunde sobre o tema:
https://if.ufmt.br/eenci/artigos/Artigo_ID367/v12_n4_a2017.pdf
https://observatorio3setor.org.br/media-center/radio/desperdicio-de-alimentos/

“Nós somos realmente muito mais do que comemos, mas o que comemos pode, no entanto, nos ajudar a ser muito mais do que somos.”
Autora: Adelle Davis

Segundo a “ONU”, um terço dos alimentos são desperdiçados e inutilizados. 
No Brasil, 26,3 toneladas/ano de alimentos são descartados, sendo um dos 10 países 
que mais desperdiçam alimentos no mundo. Considera-se desperdício todo o descarte de alimentos 
que ainda tem valor. Esta prática está associada ao comportamento tanto do produtor, comerciante e 
consumidor, deixando vencer ou estragar produtos na prateleira comprando em excesso, preparando 
uma quantidade excessiva de alimentos, descartando sem necessidade sobras.

Você pode aproveitar os alimentos por completo.

Pesquise novas receitas! O aproveitamento total dos alimentos, proporciona a redução do resíduo, 
melhora o consumo nutricional e alimenta um maior número de pessoas.

O desperdício causam impactos negativos ao meio ambiente tais como: desperdício de água, uso da 
terra, e ao longo do processo de produção e preparo, emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, 
impactando diretamente no clima.
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10. PREFIRA ALIMENTOS ORGÂNICOS

Meta sustentável:

Importância de consumir alimentos orgânicos:

Aprofunde sobre o tema:

https://saudebrasil.saude.gov.br/eu-quero-me-alimentar-melhor/o-que-sao-os-alimentos-organicos

“O ato de colocar na boca o que a terra produz é talvez a mais direta interação com o planeta.”
Autor: Frances Moore Lappé

São aqueles cultivados de forma natural, sem a utilização de agrotóxicos, adubos, químicos, pesticidas 

produção contempla o uso responsável dos recursos naturais.

poluição do ar e da água.

Terra
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11. ESTABELEÇA O DIA SEM CARNE!

Meta sustentável:

Importância da redução do consumo de carne:

Reduza o consumo de carne! Estabeleça um dia na 
semana para se alimentar sem carne. Inove na cozinha! 
Experimente novos sabores.

Aprofunde sobre o tema:

https://www.icmbio.gov.br/educacaoambiental/images/stories/biblioteca/permacultura/praticas_sustentaveis.pdf
www.fao.org/brasil/noticias/

“Ser vegetariano é viver uma vida de paz, saúde e longevidade.”
Autor: Sócrates

A produção de alimentos de origem animal, causam grandes impactos ambientais, tais como geração 
de gases do efeito estufa e desmatamento sendo uma das principais causas do aquecimento global, 
além do alto consumo de água, para cada quilo de carne bovina produzida são utilizados 15,5 mil litros 

Para evitar uma crise ambiental, os cientistas alertaram para a necessidade de rever hábitos alimentares 
sugerindo uma dieta baseada em vegetais, na redução do desperdício e na melhora das práticas 
agrícolas. Podemos contribuir com o planeta, reduzindo o consumo, implantando o dia sem carne em 
nossas casas, com pelo menos um dia na semana livre de carne. Existem plantas que possuem grande 
quantidade de proteínas, como a Ora-pro-nóbis, planta PANC, muito utilizada na culinária mineira, que 
também possui muito ferro. Que tal experimentar?
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12. SEJA VOLUNTÁRIO AMBIENTAL

Meta sustentável:

Importância do voluntário ambiental:

Seja um voluntário ambiental!

Aprofunde sobre o tema:

http://200.20.53.15/inea/pva.php

“Voluntariado não é só uma palavra, é amor, dedicação e também ação.”
Autor: Victor S. Gomez

A Secretaria de Meio Ambiente possui programa de voluntariado. Contribua sendo nosso voluntário! 

O voluntário ambiental tem papel fundamental na preservação e manutenção do Meio Ambiente. 
Com atitudes simples e diárias podemos contribuir para a melhora da qualidade ambiental, de nossas 
cidades. Ser voluntário é uma oportunidade de se envolver na gestão ambiental de sua cidade e 
contribuir para mudanças positivas na relação da sociedade com a natureza.

Atua de muitas maneiras, podendo contribuir com os projetos e programas de Educação Ambiental, 
plantios e recuperação de áreas degradadas, revitalização de praças e espaços públicos e também 

generoso com o planeta. Em nossa cidade tem muitas histórias lindas de voluntários que doam seu 
tempo e seu saber em prol de um mundo melhor para todos.
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13. SEJA PARCEIRO DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Meta sustentável:

Aprofunde sobre o tema:

https://www.americana.sp.gov.br/americanaV6_index.php?it=137&a=secretaria_9

“Não pense nas consequências, pense no impacto”
Autor: Gederson Quintino Reis

Você pode contribuir com a preservação ambiental do nosso município sendo um parceiro da 

ou visuais, etc .... Denuncie! 

Entre em contato:

SAC
www.americana.sp.gov.br/americanadigital

Secretaria de Meio Ambiente
Unidade de Fiscalização e 

Licenciamento

Grupo de Proteção Ambiental
Disk: 153
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14. DENUNCIE MAUS TRATOS DE ANIMAIS

Meta sustentável:

Importância da denúncia:

Seja um defensor de animais e denuncie qualquer tipo de 
maus tratos!

Aprofunde sobre o tema:
http://www.bibliotecavirtual.sp.gov.br/temas/meio-ambiente/animais-domesticos-denuncia-contra-maus-tratos.php https://
www.americana.sp.gov.br/americanaV6_index.php

crime contra a humanidade.”
Autor: Leonardo da Vinci

Maus tratos de animais é toda prática que promova sofrimento, tais como: crueldade, desleixo, 
abandono, falta de assistência veterinária, manter animais enclausurados ou sem alimentos e água, 
submetê-los a trabalhos abusivos, ambientes insalubres etc, é considerado crime. Portanto ajude a 
proteger nossos animais, denuncie!

Telefones importantes:

www.americana.sp.gov.br/americanadigital
www.ssp.sp.gov.br/depa

16



15. PRATIQUE OS 17 ODS’S

Meta sustentável:

Importância de praticar os ODS’s:

Com atitudes diárias, implante os 17 ODS.

Aprofunde sobre o tema:

https://institutonacaodevalor.org.br/ideias-de-como-colaborar-com-os-objetivos-do-desenvolvimento-sustentaveal/
https://odsbrasil.gov.br/

“O futuro já começou e o progresso não é só inovar, mas preservar. Ouse ser a resposta para um mundo melhor: cuide do seu 
planeta,valorize as vidas”
Autora: Thalia Tamires de Oliveira

Você sabe o que são os 17 ODS’s? São 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no qual está 
presente a Agenda 2030, contendo 169 metas para serem atingidas globalmente até 2030.

Os 17 ODS’s :

meios de implementação. 

asmetas é de todos, com pequenas atitudes em nosso cotidiano podemos contribuir para um mundo 
mais sustentável.
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16. REDUZA O CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA

Meta sustentável:

Importância do uso racional de água e energia elétrica:

Faça uso racional da água e energia elétrica e busque fontes de 
energia alternativas.

Aprofunde sobre o tema:

https://www.aneel.gov.br/documents/656877/14486448/17-05_materia2.pdf/25e870bd-36a3-4138-a450-58c767b2b2e6?version=1.0
http://www.etecsaomateus.com.br/wp-content/uploads/2015/07/manual-uso-racional-agua.pdf
http://www.abepro.org.br/biblioteca/enegep2012_TN_STO_167_970_20753.pdf

“Preservar a natureza é a chave para manter o equilíbrio ambiental.”
Autor: Rafael Nolêto.

ainda te trazem o benefício de diminuir a conta de água e energia, tais como:

Para economizar água:

Tome banhos rápidos, procurando não

Reutilize a água da máquina de lavar e de

Feche sempre bem as torneiras.

Para economizar energia elétrica:

Adquira aparelhos com o Selo Procel e maior 
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17. USE CORRETAMENTE O SISTEMA DE ESGOTO
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Meta sustentável:

Importância de utilizar corretamento o sistema de esgoto:

Faça o uso correto do sistema de esgoto.

Aprofunde sobre o tema:

http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=50
http://daeamericana.com.br/sac-e-emergencias/

“Diluir esgotos em rios é a forma mais perversa de desperdiçar água.”
Autora: Malu Ribeiro

Nunca jogue restos de alimentos, plásticos, óleo de cozinha e outros materiais nos vasos sanitários, pias 

tubulação da casa.
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18. CONSUMA DE PRODUTORES LOCAIS

Meta sustentável:

Importância de consumir de produtores locais:

Incentive o consumo local!

Aprofunde sobre o tema:
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/locavorismo-saiba-mais-sobre-essa-valorizacao-docomerciolocal,c661186
05ee02710VgnVCM1000004c00210aRCRD

“Faça do “Meio Ambiente” o seu “Meio de Vida”.”
Autor: Dr. Grillo

meio ambiente e a sua cidade?

Ao optar por este tipo de consumo você preserva os nutrientes de seus alimentos, o frescor, e ainda 
reduz impactos ambientais. Mas como? Quando consumimos localmente, diminui-se a quantidade 
de poluentes emitidos nos transportes dos alimentos até os grandes mercados. Ao aderir este tipo de 
prática você também incentiva o incremento e crescimento da economia local.

Vantagens: Produtos mais frescos e saudáveis, possibilita o rastreamento da origem do produto, 
fortalece a economia da região, menor quantidade de resíduos , geração de empregos e renda, menor 
emissão de poluentes gerados, menor desperdício e poluição.

Adquira este hábito!
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19. COMPRE MADEIRA DE ORIGEM LEGAL

21

Meta sustentável:

Importância de adquirir madeira legalizada:

Proteja nossas Florestas! Consuma madeira de origem legal!

Aprofunde sobre o tema:
https://www.americana.sp.gov.br/legislacao/lei_5070_2010.html

recebermadeira-nativa-legal.pdf

MADEIRA_CERTIFIADA.pdf

“Precisamos plantar mais e colher menos!”
Autora: Simone Bezerra da Silva

O comercio ilegal de madeira contribui para o desmatamento e destruição das Florestas inclusive da 
Floresta Amazônica.

espécies, tipo do material, volume, valor do carregamento, placa do veículo, origem, destino, além da 
rota detalhada do transporte.
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20. IMPLANTE NA CONSTRUÇÃO OU REFORMA 
ITENS DE SUSTENTABILIDADE

Meta sustentável:

Importância de implementar itens de sustentabilidade na construção ou reforma:

Construa ou reforme de maneira sustentável.

Aprofunde sobre o tema:
https://www.icmbio.gov.br/educacaoambiental/images/stories/biblioteca/permacultura/praticas_sustentaveis.pdf
https://beegreen.eco.br/impacto-copo-plastico-descartavel/
https://portais.ufma.br/PortalUnidade/ufmasustentavel/paginas/noticias/noticia.jsf?id=51541

“A sustentabilidade é a abertura para o futuro, caso fecharmos não existirá futuro.”
Autor: Dias Diogo

mais conforto término, harmônico, visual e priorizando a luz natural, reduzindo o consumo de água e 
energia. 

Lembre-se ao construir ou reformar:

Descarte corretamente os resíduos da 
construção ou reforma.
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21. PREFIRA DESLOCAMENTO URBANO SUSTENTÁVEL
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Meta sustentável:

Importância de optar pelo o deslocamento sustentável:

Pratique o deslocamento sustentável!

Aprofunde sobre o tema:
https://summitmobilidade.estadao.com.br/guia-do-transporte-urbano/4-exemplos-de-mobilidade-urbana-sustentavel-
no-brasil/

“Uma boa cidade é aquela onde as pessoas desejam caminhar nas ruas.”
Autor: Enrique Peñalosa

nas ruas causam grandes impactos como poluição do ar e sonora, engarrafamentos frequentes.
Você pode contribuir diminuindo a utilização de veículos. 

Utilize transporte público ou coletivo.



22.  DIVULGUE O CALENDÁRIO AMBIENTAL E DICAS DIÁRIAS!
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Importância de Divulgar o Calendário Ambiental:

O projeto calendário ambiental e dicas diárias, divulga campanhas visando 
a conscientização para a preservação e desenvolvimento sustentável e 
atualmente está disponível  no site da Prefeitura e nas redes sociais sendo 
encaminhado para unidades escolares e parceiros do projeto.

Seja um divulgador de boas praticas e ideias! 

Entre em contato conosco e compartilhe nas redes sociais.

Faça um cadastro  na Unidade de Educação Ambiental 
e Planejamento da SMA para receber diariamente as dicas diárias.

Informações: 
Telefone: (19)-3471-7770 
E-mail: publicidade.sma@americana.sp.gov.br e 
educambiental@americana.sp.gov.br

Aprofunde sobre o tema:

Só quem ama preserva a si mesmo, ao próximo e ao meio ambiente.
Autora: Andrea Taiyoo



Secretaria de Meio Ambiente
Rua Florindo Cibin, 435 – Jardim São Paulo

Fone: 3471-7770
publicidade.sma@americana.sp.gov.br

OBRIGADO!


