
20 DICAS PARA SE LIVRAR 
DE VEZ DO PLÁSTICO!



A poluição plástica é considerada uma das principais causas atuais de danos ao meio ambiente e à 
saúde, pois também contribuem para a redução da biodiversidade, a poluição das águas, a degradação 
dos biossistemas e o aumento de enchentes.

Ainda assim, a produção e o descarte desse material continuam crescendo.



Segundo Fernanda Dalto, Gerente 
de Campanhas da ONU Meio 
Ambiente:

1. Calcula-se que, anualmente, 
cerca de 8 a 13 milhões de toneladas 
de plástico vão parar nos oceanos.

2. Mais de 40% de todo o plástico 
produzido durante 150 anos foi 
usado apenas uma vez antes de ser 
descartado.

3. Apenas 9% de todo o plástico 
produzido foi reciclado.

4. Menos de um quinto da 
produção foi reaproveitada.

5. Os materiais mais encontrados 
nos oceanos e mutirões de limpeza 
de praias são: canudos, sacolas 
plásticas, redes de pesca, bituca de 
cigarro e tampinhas.

6. São produzidas 1 milhão de 
garrafas plásticas por minuto.



De acordo com o secretário geral 
da ONU, António Guterres, as 
partículas de microplástico hoje 
presentes no oceano superam as 
estrelas de nossa galáxia. 

Se continuarmos no ritmo da 
produção e consumo de plástico 
desenfreados, a previsão é de que 
até 2050 teremos mais plástico 
do que peixes em nossos mares e 
que 99% das aves marinhas terão 
ingerido algum tipo de plástico.



Por isso, preparamos uma lista com 20 DICAS para
você eliminar o plástico do seu dia a dia.  

BÓRA 
COMEÇAR? 



1. utilize sacolas retornáveis 

Deixe sempre uma ecobag na bolsa! Vai ver 
que ela vai te salvar em inúmeras situações e 
vai poupar o consumo de muitas sacolinhas 
plásticas!



2. compras a granel

Priorize as compras a granel, 
poupe embalagens. Se possível, 
leve os saquinhos de tecido e potes 
reutilizáveis da sua casa.



3. evite comprar frutas 
cortadas, que são embaladas 
em plástico

A melhor proteção para frutas e legumes é a 
própria casca. Nenhuma casca demora milhares 
de anos para se biodegradar.



4. carregue seus utensílios de 
reuso na bolsa

Se você é daquelas pessoas que passa a maior 
parte do dia na rua, deixe na bolsa seu kit 
sobrevivência: canudo (de vidro, bambu ou 
inox), talheres, guardanapo de tecido etc. Um 
estojinho compacto, que não pesa e só facilita!



5. tenha sempre com você 
uma garrafinha de água

Garrafinhas de plástico não estão com nada! 
Economize dinheiro e reduza o plástico. 
Esteja sempre com sua garrafinha em mãos!



6. utilize sacolas feitas de 
jornal no lixo da cozinha

“Mas se eu não pegar a sacolinha no 
supermercado, faço o que com o lixo de casa?”

Nós respondemos: composte o resíduo 
orgânico, o que for reciclável pode ser limpo 
e armazenado em sacos maiores ou em 
caixas de papel, o que não for reciclável, nem 
compostável vai para o lixo comum e nele 
você pode colocar um “saquinho” feito de 
jornal dobrado ou o saco de pão! 



7. opte por produtos em 
embalagens de vidro

Se tem o mesmo produto em plástico 
e vidro, opte pelo de vidro, sempre que 
possível! Ele pode ser reutlizado em outras 
situações muitas e muitas vezes! 



8. substitua o papel filme e alumínio 
por embalagem de cera

Como um tecido, ele adere ao formato que quiser, é 
reutilizável (dura muito!) e biodegradável.



9. potinhos de cozinha, os 
melhores são os de vidro

Para armazenar alimentos na geladeira, 
guardar os biscoitos na dispensa, levar 
marmita, guardar temperos, os potinhos 
de vidro são as melhores opções! Além de 
serem muito mais resistentes.



10. tecidos de algodão 
orgânico no lugar das 
fibras sintéticas

Os tecidos sintéticos liberam 
microplásticos a cada lavagem; a água 
repleta de pedacinhos de plástico vai 
parar nos rios e mares e depois dentro 
das espécies marinhas. O problema 
vai longe!  Priorize tecidos que não 
impactem o meio ambiente. Os tecidos 
de algodão orgânico, além de tudo, 
podem ser compostáveis!



11. substitua fraldas e absorventes 
descartáveis pelos reutilizáveis

Já temos inúmeras alternativas para evitar que tantas 
fraldas e absorventes fiquem poluindo a Terra durante, 
aproximadamente, 450 anos. Alternativas lindas, práticas, 
ecológicas e supereficientes! Como as de tecido e também 
os coletores menstruais.



12. abandone os cosméticos com 
esfoliantes sintéticos

Aquelas microbolinhas dos cremes e sabonetes são, 
em grande parte das vezes, feitas de plástico. Um 
plástico que é impossível ser capturado na cadeia 
do descarte e vai parar direto nos oceanos. Prefira os 
cosméticos esfoliantes naturais! 



13. troque seus cotonetes 
comuns pelos de papel

Hoje em dia já é fácil encontrar em farmácia 
os cotonetes com hastes de papel e eles têm 
o mesmo preço dos convencionais. Chega 
de poluir por besteira! 



14. escovas de dente 
de bambu são lindas e 
biodegradáveis

Segundo os dentistas, o ideal é trocar 
de escova de dente a cada 3 meses. 
Imagina quanta escova de dente 
ainda existe no mundo em aterros, 
rios, mares, oceanos? Então, se temos 
a solução, vamos praticar!



15. substitua a esponja sintética 
por bucha vegetal

As esponjas sintéticas demoram milhares de 
anos para se decompor e geram enorme impacto 
ambiental. Enquanto as buchas vegetais são frutos 
de uma planta e, por isso, são biodegradáveis e 
compostáveis. As duas têm exatamente a mesma 
função e a bucha vegetal você ainda pode usar no 
banho! Qual você vai escolher?



16. recicle e confira seu 
posto de reciclagem

Separe seus resíduos recicláveis e 
certifique-se de que eles estão indo 
para o destino certo!



17. brinquedos de crianças 
alternativos

Os brinquedos infantis costumam ser 
essencialmente de plástico. Opte por 
brinquedos de madeira e tecido, além de 
serem mais educativos, são também menos 
perigosos para as crianças.



18. evite as gomas de mascar

Os conhecidos ‘chicletes’ contém plástico na 
sua fórmula, acreditam? Demoram um bom 
tempo para se decompor. Fazem mal pros 
dentes e pro meio ambiente!



19. prefira fósforos 
à isqueiro

Os isqueiros são plásticos de 
curtíssima vida útil. Se tem a opção 
dos fósforos, pra quê usar isqueiro?



20. reduza os produtos 
de limpeza, priorize 
os concentrados e 
ecológicos

Com poucos e bons produtos, você 
limpa sua casa e evita o consumo de 
muitas embalagens plásticas.



Se não for possível 
reutilizar, recuse! 

É pela nossa 
qualidade de vida, 

é pela vida dos 
animais, é pelo 
Planeta Terra!



Gostou das dicas? Compartilhe com as pessoas que você 
quer bem e acreditam num futuro mais positivo!

Queremos incentivar as pessoas a tomarem atitudes positivas, de forma
consciente, em direção a um novo modo de consumir, no qual haja sempre
responsabilidade social e ambiental, unindo à qualidade de vida de tod@s!

Vem com a gente espalhar essa ideia por um mundo mais consciente!
Se tiver dúvidas ou sugestões, entre em contato com a gente!

WHATSAPP
(11) 99129 5926

EMAIL
sac@positiva.eco.br

REDES SOCIAIS
@positiv.a

www.positiva.eco.br

http://www.positiva.eco.br
https://positiva.eco.br/

