goiasNATUREZA
Projeto Ambiental do GOIASNAT
Associação Goiana de Naturismo

05 de junho

Dia Internacional do Meio Ambiente
Dia Internacional do Naturismo

Apresentação
As ações ambientais, que contribuam para o
desenvolvimento sustentável é uma das metas da
Federação Brasileira de Naturismo, discutida e aprovada
em assembléia.
Espera-se de cada entidade filiada promova ações neste
sentido e em conjunto com a comunidade local.
Vamos aproveitar a proximidade do Dia Internacional do
Meio e Ambiente, e do Naturismo, para discutir sobre
estes projetos.

Definição de Naturismo

"Naturismo é um modo de vida em
harmonia com a natureza, caracterizado
pela prática da nudez social, que tem por
intenção encorajar o auto respeito, o
respeito pelo próximo e o cuidado com o
meio ambiente"
(INF-FNI, 1974, Definição de Naturismo)

Introdução

Conforme ata do VIII EBN, em Caldas Novas, 2011, “viver
em harmonia com a NATUREZA...” – O presidente João
Olavo reiterou o fato de que inobstante a definição do
Naturismo nos remeta para uma preocupação com a
Natureza, não é isso que foi constatado nas visitações
aos espaços naturistas. Inexistem neles ações
permanentes e visíveis publicamente, que demonstrem a
preocupação dessas entidades com a questão ambiental.
...”

Mensagem FBrN 141/2014
de 28 de maio de 2014

Prezados presidentes das organizações naturistas brasileiras,
inobstante tenha sido tema de todos os últimos encontros naturistas nacionais – conforme registros em
atas anexas de 2011, 2012 e 2013 – e inúmeras mensagens, as organizações naturistas brasileiras ainda não
indicaram – para a Diretoria do Meio Ambiente e Sustentabilidade da FBrN (samirsaid_2@hotmail.com) quais são as suas ações permanentes e visíveis publicamente que demonstrem suas preocupações com a
Natureza, de acordo com a própria definição do Naturismo.
Assim sendo, solicitamos que o façam até o X EBN – Encontro Brasileiro de Naturismo, de 25 a 27/07/2014,
no ECOPARQUE DA MATA e na praia naturista de Massarandupió, quando o assunto constará da pauta da
Plenária do X EBN.
Saudações naturistas
João Olavo Rosés
Presidente da FBrN
Samir Said
Diretor do Meio Ambiente e Sustentabilidade da FBrN

Problemas ambientais










Alteração no clima
Aquecimento global
Modificação nos padrões regionais de chuvas
Elevação do nível dos mares
Intensificação de tempestades tropicais
Desertificação de regiões áridas
Poluição de rios, córregos e lençóis freáticos
Desmatamento, queimadas
Etc.

ECO-92 (ou Rio-92)
 Objetivo:
 Conciliar desenvolvimento socioeconômico com a
conservação e proteção dos ecossistemas da terra.

 Desenvolvimento Sustentável
 Conceito que ficou consagrado na ECO-92

 Responsabilidade de todos

Objetivo do goiasNATUREZA
 Fazer cumprir o terceiro “mandamento” da definição
de naturismo: cuidado com o meio ambiente
 Como:
 Criando ações e projetos que estimulem a preservação
do meio ambiente;
 Conscientizando os seus membros e a sociedadade em
geral;
 Organizando-se com outras entidades.

Vamos a prática
 Que ações podemos propor e que teremos reais
condições de cumprir?
 Quais são os problemas mais visíveis em nossa região
e nosso espaço?
 Quem são os responsáveis por estes problemas?
 Quais são os órgãos e organismos responsáveis?
 Quem já está fazendo alguma coisa?

Sugestões de Ações
ESPAÇO UTILIZADO
Ação

O que fazer

Reserva particular

Procurar registrar a mata da Estância Santa Clara
como RPPN (reserva particular de preservação
natural)

Plantio de árvores

Plantar ao menos uma árvore (ipê das diversas
qualidades) a cada encontro

Coleta Seletiva

-

Providenciar recipientes com identificação

- Procurar possíveis recpetores

Sugestões de Ações
ASSOCIAÇÃO
Ação

O que fazer

Oficina de Reciclagem

Promover oficinas sobre reciclagem de
material, em conjunto com a prefeitura
local

Palestras

Promover palestras, em conjunto com a
prefeitura local, sobre o meio ambiente,
trazendo especialistas de universidades,
órgãos públicos, empresas, etc.

Página sobre meio ambiente

Implementar no site do Goiasnat uma
página especial sobre meio ambiente

Folhetos explicativos de como
preparar o lixo reciclável

Criar folhetos explicativos e distribuir na
comunidade local

Sugestões de Ações
ASSOCIAÇÃO
Ação

O que fazer

Posto de reciclagem de
lâmpadas fluorescentes e para
baterias e pilhas

Procurar a prefeitura local para ver a
possibilidade de um espaço para estes
postos

Reciclagem de óleo de cozinha

Procurar a prefeitura local ou empresas
para ver a possibilidade de um espaço
para estes postos

Destino de copos e pratos
descartáveis

Não usar copos e pratos descartáveis

Um pouco sobre os descartáveis
“Segundo o site do TCE (www.tce.es.gov.br - Portal TCEES), os copos descartáveis
são feitos de material fóssil e, apesar de poderem ser reciclados, encontramos na
literatura que é insignificante a participação do poliestireno reciclado na obtenção
de copos novos, sendo assim, todo copo descartável utiliza matéria prima extrativa
e não sustentável e leva mais de 100 anos para se deteriorar na natureza. Uma
pesquisa realizada pelo Instituto de Química da Universidade Federal da Bahia
(UFBA), com financiamento da Fapesp e do CNPq, revela que os copos descartáveis
possuem elementos cancerígenos em sua composição. Segundo o estudo, a
quantidade de estireno liberada pelos copos descartáveis está acima do
recomendado pelo Ministério da Saúde (20ng/ml-I). O contato com estes copos, por
10 minutos, libera cerca de 13,6 e 49,3ng/l-I de estireno. Os copos plásticos possuem
poliestireno (derivado do petróleo) que, submetido ao calor, libera o estireno,
monômero tóxico apontado como cancerígeno. O contato com o estireno ocorre no
momento em que se bebe um líquido quente, como o café. Outros estudos indicam
que a liberação de substâncias cancerígenas se dá, também, quando se utilizam
essas embalagens para líquidos frios.”
Projeto de Desenvolvimento de Ações de Preservação Ambiental na UFCSPA

Sugestões de Ações Individuais
Ação

O que fazer

Torneiras e encanamentos

Procurar e sanar problemas de vazamento e
de desperdício

Instalação elétrica

Efetuar manutenção substituindo fiação e
equipamentos em más condições

Iluminação

Procurar utilizar lâmpadas eletrônicas que
tem uma eficiência igual com 10% do
consumo.

Papel e derivados

Imprimir somente quando for preciso, usar
frente e verso, modo rascunho, reutilizar
envelopes, usar papel reciclado.

Eletrodomésticos

Ao comprar, verificar o selo que indica o
consumo.

Outras sugestões
Ações
Coleta de água da chuva para jardinagem
Utilização de energia solar

Implantação de telhado verde
Reduzir o uso do elevador
Deixar janelas abertas em lugar de ligar o ar condicionado
Usar menos o grampeador
Desligar equipamentos eletro-eletrônicos quando não estiverem em uso

Descargas em dois volumes

Conclusão
 Problemas ambientais – causados pelo
comportamento humano.
 Para deter as mudanças climáticas ou minimizar seus
impactos:
 Alteração de hábitos de consumo
 Alteração dos sistemas de produção
 Alteração dos sistemas de geração de energia

 Solução – exige mudança de comportamento, tanto
em grande escala como individualmente.

Aprovação
 Aprovado em plenário pelo GOIASNAT nas
comemorações do Dia Internacional do Meio
Ambiente, realizada nos dias 31 de maio e 1º de junho
de 2014.

