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10 dicas para uma viagem mais sustentável

Pequenos cuidados e planejamento garantem a sustentabilidade da viagem.

Com maiores facilidades para viagens e preços mais acessíveis, cada vez mais pessoas se
tornam turistas. Ainda assim, o turismo é uma das ações mais poluentes do mundo,
principalmente considerando as emissões de transporte. Por isso, confira dicas para ter uma
viagem mais sustentável:

1. Use as mesmas roupas de cama e banho enquanto permanecer no hotel. Caso o
próprio hotel não tenha um serviço para isso, avise na recepção que não quer que as peças
seja trocadas.

2. Quanto viajar com mais pessoas, vá num carro só. Porém, quando a viagem será feita
por apenas uma pessoa, considere outros meios de transporte, como ônibus ou trens.

3. Faça malas leves. Essa ação fará com que os veículos gastem menos combustível para
percorrer o mesmo espaço.

4. Leve seus próprios produtos de higiene para os hotéis. Os produtos disponibilizados
pelos estabelecimentos em pequenas quantidades consomem muita embalagem. Quando,
porém, você utilizar esses produtos apenas parcialmente, leve o restante com você, já que
eles serão jogados fora se permanecerem no hotel.

5. Cuide com o Ecoturismo. Apesar de ter esse nome, uma série de ações farão ele ser
sustentável ou não. Por isso, cuide quando for fazer passeios em reservas: tente passar
desapercebido, sem retirar ou deixar nada no local. É importante também não sair das trilhas
organizadas, o que pode prejudicar o meio ambiente.

6. Opte por viajar nas baixas temporadas. Assim, além de a viagem ser mais barata, você
evitará as grandes aglomerações de pessoas nos pontos turísticos, o que ajuda a diminuir a
quantidade de congestionamento e, consequentemente, o consumo de combustíveis fósseis
e a emissão de gases do efeito estufa.

7. Não esqueça de tirar os aparelhos da tomada da sua casa quando viajar. Aparelhos em
stand-by também gastam energia.

8. Se tiver a assinatura de jornais ou revistas e for viajar por um tempo prolongado,
suspenda a entrega do produto. Você provavelmente não irá ler todas as edições perdidas
quando voltar de viagem e todo o papel será descartado. Outra opção é avisar um amigo ou
vizinho, que pode recolher e ler o material.

ZOOM EMISSÕES DE GASES NO TRANSPORTE- O setor de transportes é o que mais

colaborou com o crescimento das emissões em anos recentes, é o setor de

maior peso nas emissões de Co2 e tem o maior consumo final de

combustíveis fósseis.(Fonte: http://rodoviasverdes.ufsc.br). A queima

de combustíveis fósseis em todo mundo é a principal causa das emissões

de dióxido de carbono (CO2), o principal gás de efeito estufa. Numa

grande cidade, entre todos os setores que consomem combustíveis

fósseis, o setor de transportes, principalmente o rodoviário, é um dos

mais importantes. No Brasil, no ano de 1999, o consumo de derivados de

petróleo pelo setor de transportes chegou a 47,6% do total (MME, 2000).

Além de responsável pela emissão de grande quantidade CO2, o setor de

transportes é um dos principais responsáveis pela poluição local,

emitindo gases como o monóxido de carbono, os óxidos de nitrogênio, os

óxidos de enxofre, os aldeídos e o material particulado.(fONTE:

http://www.ppe.ufrj.br/ppe/production/tesis/lbrmattos.pdf)
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9. Utilize meios de transporte coletivo, ande de bicicleta ou caminhe na cidade que você
está visitando. Além de poder conhecer melhor o local, você poluí menos o meio ambiente.

10. Cuidado com seu lixo. Aprenda como o lixo é separado no local e descarte o material
corretamente.

Para mais informações, confira o Passaporte Verde, documento feito pelo WWF para
viagens mais sustentáveis.

Fonte: Atitude Sustentável

PRODUTOS COM MUITA EMBALAGEM - Mercadorias com “superembalagens”,

ou embaladas em “umplastiquinho-dentrodeumacaixinha-dentrodeumpapel-

dentrodeumsaquinho-edentrodeumsacolão” são contrárias à idéia de

sustentabilidade, e geram um lixo desnecessário. Por isso, sempre que

optar pelo tecido reciclado, pela eco loja, e pelos acessórios

sustentáveis não esqueça de reparar também na embalagem, elas podem ser

mais perigosas do que você imagina.

(Fonte: http://www.sustentabilidade.org.br/default.asp).

Prefira as embalagens sustentáveis. Um novo relatório mostra as

embalagens sustentáveis como uma crescente preocupação dos

consumidores, impulsionada por questões como ética, economia e

ambientalismo, segundo a pesquisa da Datamonitor. Matthew Adams,

analista de consumo da Datamonitor e autor do relatório, disse

"Embalagens Sustentáveis podem tornar-se o novo avanço notável nas
exigências de consumo, da mesma forma como foram os orgânicos ou o
comércio justo de produtos alimentares foram na ultima década. Dos 15
países pesquisados pela Datamonitor, no segundo semestre de 2008, o
Reino Unido tinha a maior percentagem de entrevistados com altos níveis
de preocupação com as embalagens dos produtos domésticos, seguido pela
China e Índia, com 56 e 53% respectivamente. Os EUA eram um dos menos
preocupados, com 34%. Apenas a Alemanha, Brasil e Rússia pontuaram mais
baixo. (Fonte: http://www.parceirosvoluntarios.org.br).

Ah, e tem outra coisa: normalmente, muita embalagem significa que o
produto foi protegido para viajar longas distâncias sem se deteriorar
ou permanecer em condições de consumo até o fim do prazo de validade
(cada vez mais longo, graças aos conservantes que vêm de brinde…). É
aqui também que entram as sacolas de pano para levar ao supermercado e à
feira… Ser um consumidor verde também implica reduzir a compra quase
compulsória de embalagens!

(Fonte: http://planetasustentavel.abril.com.br/blog/gaiatos-e-gaianos/67855/)
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Bere Adams

Amig@s! Uma das coisas mais bonitas que a Educação Ambiental me trouxe é

o sentimento de parceria, de incentivo, de apoio humano, quer seja

presencialmente ou à distância. Quero apresentar o trabalho de um parceiro

de longa data, o Daniel José, idealizador do Amigos da Natureza. Um dos sites

mais bem organizados, práticos e ricos em conteúdo sobre meio ambiente.

Precisa saber o que está acontecendo com a água, rios, lixo, saneamento?

Quer conhecer os Biomas? Quer conhecer projetos de Educação Ambiental e

divulgar o seu projeto? Então acesse e torne-se um Amigo da Natureza.

Parabéns, Daniel, e obrigada pelo seu precioso apoio e sua parceria.

http://www.amigosdanatureza.net

Portal Amigos da Natureza - Educação Ambiental na Internet - Textos, imagens

e vídeos sobre Meio Ambiente e Ecologia

Indicação de SiteLivro: Coletânea de práticas para educação ambiental: para

professores da educação infantil e anos iniciais do ensino

fundamental
Lançado dia 24 de novembro pela Apoema Cultura Ambiental, mantenedora do

Projeto Apoema , em suas 81 páginas, o livro Coletânea de práticas para educação
ambiental: para professores da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental
pretende incentivar a inserção da Educação Ambiental nas práticas educacionais diárias da
educação básica.

Liana Márcia Justen, Pedagoga e Mestre em Educação, assina o prefácio da obra.
Segundo Liana, a obra é alicerçada nas teorias construtivistas e críticas, a partir de uma
concepção transformadora de educação, compatível com os princípios e as bandeiras da
Educação Ambiental. Segundo ela, as sugestões de atividades são simples e acessíveis,
adaptáveis a séries mais adiantadas e ainda podem ser aplicadas em diversas realidades,
além de estimularem a dinâmica de reflexão–ação, a Práxis do mestre Paulo Freire.

A autora Berenice Gehlen Adams, que é Pedagoga e Especialista em EA, vem
produzindo livros (esta é a sua 16ª obra) desde 1997 e tem disponibilizado textos e
materiais didáticos para professores desde 1999, através do site do Projeto Apoema –
Educação Ambiental (www.apoema.com.br). Um destes materiais é o Informativo
Apoema, com periodicidade semanal, que incentiva a Educação Ambiental a partir de
textos, informações e sugestões práticas. As edições contam com textos que abordam
aspectos teóricos da EA, notícias relacionadas ao meio ambiente e sugestões de atividade
de EA. Algumas foram selecionadas e disponibilizadas na coletânea para facilitar o acesso a
este material, podendo tê-los reunidos em uma única publicação.

O livro apresenta textos sobre a fundamentação teórica da Educação Ambiental e
conta com mais de 50 sugestões de atividades que podem ser trabalhadas pelos docentes
da educação básica. Disponibiliza, também, pequena coletânea de poemas infantis que
podem servir como ferramenta pedagógica para múltiplas atividades que despertem a
consciência para uma vida com um significado mais profundo e ecológico.

Informações adicionais
Formato: Tamanho A4
Número de Páginas: 81
Sinopse: O livro apresenta uma coletânea de textos e sugestões de atividades para a

inserção da Educação Ambiental à rotina escolar da educação básica. Prefaciado por Liana
Márcia Justem que é pedagoga e mestre em Educação.

Valor: R$ 45,00

Para Adquirir acesse: http://www.apoema.com.br/LivrosdeEA.htm

SOBRE A AUTORA
Berenice Gehlen Adams – Professora e tutora de cursos de Educação Ambiental on-

line, Pedagoga (Universidade Feevale – Novo Hamburgo/RS), Especialista em Educação
Ambiental (Universidade Federal de Santa Maria/RS), Coordenadora da associação Projeto
Apoema - Educação Ambiental e Diretora da Apoema Cultura Ambiental (Apoema
P r o d u ç õ e s P a r a d i d á t i c a s L t d a . ) E n d e r e ç o p a r a c u r r í c u l o l a t t e s :
http://lattes.cnpq.br/6530570240934970

A vida se renovando

O informativo Apoema tem a honra
e a alegria de comunicar o
nascimento de Amanda, filha da
Alice (nossa jornalista responsável) e
do Daniel Felipe Martin, vice-
presidente da  associação Projeto
Apoema - Educação Ambiental. A
família foi abençoada com a
chegada deste anjinho, a mais
nova “Apoeminha”. Seja bem vinda,
Amanda. Que nossas ações já
possam se refletir na tua jornada.
É com esta mensagem que
encerramos as publicações do
Informativo, neste ano. Desejamos
boas festas, com muito amor,
consciência e reflexão por um
mundo melhor. Até 2012!


