Dicas do WWF
O WWF-Brasil é uma organização não-governamental brasileira dedicada à conservação da
natureza com os objetivos de harmonizar a atividade humana com a conservação da
biodiversidade e promover o uso racional dos recursos naturais em benefício dos cidadãos de hoje
e das futuras gerações.
O WWF-Brasil, criado em 1996 e sediado em Brasília, desenvolve projetos em todo o país e
integra a Rede WWF, a maior rede independente de conservação da natureza, com atuação em
mais de 100 países e o apoio de cerca de 5 milhões de pessoas, incluindo associados e
voluntários.
Confira abaixo algumas dicas de procedimentos sugeridos pela WWF (www.wwf.org.br), boa
parte dos quais têm a ver com hábitos de consumo diário.
Dê preferência a produtos de madeira com o selo FSC. Esta é a garantia de que a madeira foi
retirada corretamente. O desmatamento é o principal responsável por nossas emissões de gases
causadores do efeito estufa. Ao comprarmos produtos sustentáveis, diminuem os incentivos para
desmatar a floresta.
Consuma alimentos da estação e dê preferência aos orgânicos, que não utilizam agrotóxicos.
Assim você cuida da sua saúde e do meio ambiente.
Evite pegar sacolas plásticas desnecessariamente. Carregue uma sacola ou uma mochila
com você quando for fazer compras. Assim estará gerando menos lixo.
Dê preferência a produtos com pouca embalagem ou embalagem econômica que geram
menos lixo.
Procure comprar produtos fabricados perto de onde são vendidos. Desta maneira, os
produtos não precisam ser transportados por longas distâncias e, conseqüentemente, não há
emissões desnecessárias de gases causadores do aquecimento global.
Use pilhas recarregáveis, Assim, você evita poluir o meio ambiente e gasta menos.
Descarte as pilhas em locais apropriados de coleta e não no lixo comum.
Leve as baterias usadas de celulares para as revendedoras. Elas não devem ser jogadas no
lixo comum, pois contêm metais pesados altamente tóxicos para a saúde humana e o meio
ambiente.
Evite substituir seu aparelho celular desnecessariamente Além de gastar dinheiro, você estará
contribuindo para uma maior poluição do planeta.
Evite comprar o que você não precisa para não gerar mais lixo. Para facilitar, faça uma lista
prévia. Além de economia, terá menos lixo.
Procure melhorar seu computador ao invés de comprar um novo. Anualmente, mais de 20
milhões de toneladas de lixo eletrônico são descartados. A maioria ainda não é reciclada.
Prefira comprar em lojas que adotem práticas sócio-ambientais corretas.
Use tintas a base de água para pintar sua casa. Elas são menos tóxicas e menos poluentes.
Dê preferência a guardanapos e toalhas de pano ao invés de descartáveis.
Use os dois lados da folha de papel.
Imprima e-mails e documentos somente quando necessário.
Não pegue panfletos entregues na rua a não ser que esteja interessado nas informações. Se
pegar, não jogue na rua depois de tê-lo lido.
Utilize calculadoras e lanternas que possam funcionar com energia solar ou dínamo. Desta
maneira não é necessário usar pilhas.

