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Essa cartilha foi escrita a muitas mãos - pelos
voluntários Atados junho/2021- para inspirar
mais pessoas a se engajarem na causa do Meio
Ambiente.

Precisamos nos unir para reverter o quadro de
degradação ambiental que assola o planeta, e
cuidar da nossa fonte de vida!

Por isso separamos essas dicas super
importantes!

Espero que você seja tocado por essa cartilha e
que possamos apoiá-lo a dar o primeiro passo.

Queremos um mundo para os humanos e suas
futuras gerações – e também para todos os
seres não humanos que habitam a Terra. Temos
que nos juntar em torno dessa urgência. Essa
luta é de todes nós!

Equipe Atados



Pouco a pouco, tomamos o frescor da chuva que vem de

mansinho, o aroma matinal do coentro que atravessa o

vão da janela se diluindo.

Da natureza crescemos e nos formamos. 

Mais do que nunca, o mundo chama em urgência,

chorando aos som de seus pequenos sinais e

advertências numa tentativa de proteção. Chegou o

nosso momento de retribuir esse carinho!

Fazendo parte dessa causa, fazemos a nossa parte. 

Estamos a sua espera, porém, o nosso lar não pode

esperar mais.

(Miguel Mendes - Voluntário da Atados)

A luta de um é a luta de
todos nós

 



quem somos
 

O Atados é uma plataforma de engajamento
social que conecta pessoas com interesse em
realizar algum trabalho voluntário e se
aproximar de causas sociais, com
organizações, movimentos e coletivos sociais
(“ONGs”) que precisam de voluntários para
atividades ou projetos. 

Atuamos fazendo pontes e compartilhando
oportunidades de engajamento, conteúdos e
informações, com o objetivo de fortalecer e
potencializar os trabalhos das organizações
sociais e construir uma sociedade mais
humana, consciente e participativa.



Porque ser engajado

O Atados tem a missão de conectar pessoas a

causas sociais através de ações de voluntariado.

E no mês de junho, resolvemos trazer visibilidade

para a causa do meio ambiente, pois sabemos da

importância e da urgência de repensarmos

nossas ações e de unirmos nossos esforços para

reverter o quadro de degradação ambiental que

temos acompanhado nos últimos anos.

Todos nós sabemos a importância de sermos

sustentáveis, não é mesmo? 

Diante disso, a Atados desenvolveu nessa

cartilha uma lista de hábitos sustentáveis, para

usarmos durante nosso cotidiano. Essas ações

simples e descontraídas irão fazer grande

diferença no meio ambiente, e depois de utilizá-

los, perceberá que ser sustentável é possível.

Vem com a gente !



Lixo, Reciclagem e
coleta

 
Segundo dados da WWF Brasil, foram geradas 11,3

milhões de toneladas de plástico em 2019, mas

apenas 145 mil são recicladas em território

nacional, ou seja, 1,3%. Por isso o país está muito

abaixo da média global de reciclagem plástica –

que é de 9%.

A reciclagem é o ato de

reutilizar  produtos

descartáveis. Podemos

dar o exemplo de caixa

de leite e garrafa pet,

sendo transformando em

recipientes e vassoura de

pet.

Diante disso, vemos a importância de produzir

menos lixo, seja substituindo ou reenviando ao

ciclo desses produto reutilizáveis, prolongando

assim, a vida útil deles no planeta.



Separe o lixo seco do lixo molhado, para que

os materiais cheguem à  reciclagem.

lixo seco: embalagens de

detergente, vinagre,

embalagem de pasta de dente

etc.

Cápsulas de café, latas de

tinta, cartelinha e frasco de

remédio não são recicladas,

o posto de saúde tem sua

coleta.

Há várias coletores de

eletrônicos que pagam para

receber itens eletrônicos

(pilhas, baterias, lâmpadas).

Também há pontos de coleta

para óleo de cozinha, junte

numa garrafa.



Porque separar o
material seco do

úmido ?

Impede proliferação de

bactérias do lixo úmido

nos materiais recicláveis.

Facilita para os

catadores e coletores

separar os materiais.



 
Como reaproveitar o lixo

orgânico e compostar
para usar como adubo 

 
 
 

Talvez você pense que seu lixo orgânico é o menos

reutilizável, porém não é bem isso. Há formas de

reaproveitamento do lixo orgânico que traz benefícios

para os seres humanos. 

Cascas de bananas, cascas de abacaxi, talos de

couve, borra de café, alimentos cozidos, assados,

folhas secas são utilizadas para fazer compostagem. 

A compostagem é uma

forma de utilizar esses

resíduos em adubos

adequado para o uso

em hortas, e outros

cultivos.



Seu lixo orgânico (cascas de frutas e
legumes) também pode ser reutilizado,
transformando em adubo para as plantas ou
para fazer um minhocário ou composteira
sem minhocas.

Nada de amassar papel, se preciso corte,
para não dificultar seu processo de
reciclagem.

.
 

DICAS BÁSICAS PARA AJUDAR
A COLETA



DICAS BÁSICAS PARA AJUDAR
A COLETA

Anéis da latinha de

refrigerante não
devem ser tirados,
muitas vezes ela se
perde e não são
reutilizadas.

Limpe sempre as embalagens de resíduos
orgânicos (pote de margarina, caixa de leite)

Evite garrafas long neck (não são
reutilizáveis), opte por comprar aquelas que
são retornáveis.



Mutirão de limpeza de praia,
praças, lagos e rios.
Mutirão de plantio e árvores.
Compartilhe sua experiência
com conhecidos para que eles
vejam como é possível se
posicionar no dia-a-dia.
Presenteie com produtos
sustentáveis, incentivando seu
uso
Doação de mudas de árvore
para a população da cidade.
Divulgue produtos sustentáveis
que você usa através das redes
sociais.

Mobilizando a sua

galera



1. São fáceis de usar, lavar e
reutilizar.⠀⠀⠀⠀⠀

São alternativas aos absorventes
comuns para serem utilizados
durante o período de menstrual.

SAIBA OS BENEFÍCIOS:

2. São antialérgicos e livres de
toxinas: Não irrita, não "assa", não
coça, não arde e nem abafa sua
vulva.
3. São seguros, não vazam! ⠀

Produtos sustentáveis

ABSORVENTE DE PANO,

CALCINHAS E COLETORES

MENTRUAIS

Onde encontrar:

pantys.com.br

loja.korui.com.br

https://www.pantys.com.br/%20pantys
https://loja.korui.com.br/


Produtos sustentáveis

ESCOVA DE DENTE DE BAMBU

A escova de dente de bambu é tão
eficaz quanto uma escova de dente
manual de plástico.
A diferença é que o cabo é feito de
bambu, que é forte, biodegradável
e não tem impacto negativo no
planeta

ECOBAGS

Ecobags são produtos criados para
substituir a utilização das sacolas de
plástico em favor do meio ambiente.
Pode ser feita de tecidos, como lona
crua, sarja e brim, garantindo a sua
resistência e permitindo maior
durabilidade.

Onde encontrar:

shopee.com.br/ecollogi

Você pode encontrar em sites
como mercado livre e Shopee

https://shopee.com.br/ecollogi


Ja pensou em no lixo gerado ao
lavar louça e tomar banho? As
buchas vegetais são uma excelente
opção para substituir as esponjas
convencionais, pois agridem menos
o ambiente por serem naturais e
podem ser compostadas após o
uso!

Outra opção para evitar o desperdício de plastico sao os
xampus e condicionadores sólidos! Existem várias lojas na
internet que vendem, e você também pode fazer o seu!

Produtos sustentáveis

BUCHA VEGETAL

XAMPU E CONDICIONADOR EM BARRA

Onde encontrar:
Nos supermercados da sua cidade

shopee.com.br/ecollogi

https://shopee.com.br/ecollogi


 

Você Também pode ser um
ativista na causa do Meio
Ambiente!

Se informe sobre grupos que engajam com a
causa.
Conheça pessoas que compartilham do mesmo
interesse e encorajem uns aos outros.
Há trabalhos voluntários online! A Atados
disponibiliza um monte, se inscreva <3
Participe de mutirões de limpeza em praias,
praças etc.
Recolha lixo que encontrar nas ruas.
Compartilhe soluções acessíveis para pessoas
de baixa renda.
Participe de aulões nas ruas e em reuniões
online e compartilhe conhecimento para fora da
sua bolha social (As redes sociais podem ser
suas aliadas nesse movimento).
Crie hortas ou sistemas agroflorestais
voluntários em espaço público.
Movimente escolas públicas locais (ou
periféricas, se conseguir) para receber
voluntários e discutir sustentabilidade.

Saiba como:



CHECKLIST DO ENGAJADO NA
CAUSA

Realiza compostagem
Fez a troca do seu aparelho
de barbear descartável por
um de metal;

Usa toalhinhas de tecido
ao invés de papel toalha

Substitui gradualmente
produtos de plástico por suas
opções mais sustentáveis

Utiliza coletor ou
absorventes de pano

Utiliza discos de tecido ao
invés de algodão;

Utiliza sacos biodegradáveis
para recolher dejetos de cães
e não sacolas plásticas;

Usa um infusor de chá ao
invés de saquinhos de chá
descartáveis

Substitui sacolas plásticas
por ecobag

Substituir escovas de
dente de plástico pelas
de bambu

Utilizar buchas vegetais
para tomar banho 

Não deixar torneiras
abertas ou pingando

Tirar aparelhos eletrodomésticos
da tomada à noite

Reduzir o tempo de banho



Agradecimentos
Agradecemos a você leitore por ter lido com
tanto carinho ❤ 

Toda gratidão da Equipe Atados a todes que
colaboraram para a construção dessa cartilha �

Andressa de SousaAndressa de Sousa

Amanda KellyAmanda Kelly

Yasmin FernandesYasmin Fernandes

Pâmela CristinaPâmela Cristina

Bianca FelixBianca Felix

Yasmin CalixtoYasmin Calixto

Kimberlly ChiaramonteKimberlly Chiaramonte

Lilian de JesusLilian de Jesus

Júlia CamargoJúlia Camargo

Larissa BichacoLarissa Bichaco

Yasmin FerreiraYasmin Ferreira

Alessandra NayraAlessandra Nayra

NomesNomes

Karoline MaltaKaroline Malta

FernanFernanda Stephanieda Stephanie

Sofia SolalindeSofia Solalinde

Quessia SantosQuessia Santos

Isadora GuerraIsadora Guerra

Natalhia de FreitasNatalhia de Freitas

Miguel MendesMiguel Mendes

Tamires louraTamires loura

Valter MontesValter Montes

Laís FernandaLaís Fernanda

Karoline AmorimKaroline Amorim

Michel BarrosMichel Barros

Alessandra RoxoAlessandra Roxo

Espero que tenhamos sido uma pequena fonte de

conscientização e inspiração para que mais pessoas

se engajem na luta pelo nosso planeta!



World Wide Fund for Nature. https://www.wwf.org.br/.
Accessed 28 junho 2021.

PANTYS. https://www.pantys.com.br/. Accessed 28 junho
2021.

Ecycle. Escova de bambu: benefícios para o planeta e a
saúde bucal, https://www.ecycle.com.br/escova-de-
bambu/. Accessed 26 junho 2021

Renata Chaves. “A importância da compostagem.” Trilho
Ambiental, https://www.trilhoambiental.org/post/a-
importancia-da-compostagem. Accessed 01 julho 2021.

Meio & Mensagem. Engajamento com causas ambientais,
https://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2
021/05/19/engajamento-com-as-causas-ambientais-
cresceu-16-em-cinco-anos.html.

Referências


