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Oi !  


O seu interesse por essa leitura me deixa verdadeiramente feliz :) e já 
começo agradecendo por isso e pelo seu intento em fazer escolhas que 
sejam compatíveis com um planeta equilibrado e saudável para todas e 
todos nós, inclusive para as próximas gerações da nossa e de outras es-
pécies. 


Acho que cabe uma breve apresentação: Ingressei no curso de Ciências Bi-
ológicas (UNESP) em 2012, mas só em 2017 comecei a me questionar de 
fato sobre os impactos dos resíduos (que muitos conhecem como: lixo) no 
equilíbrio dos sistemas ambientais, principalmente dos resíduos de materiais 
sintéticos, como o PLÁSTICO.

O plástico é um material extremamente durável (a durabilidade de certos 
tipos ainda é desconhecida), derivado do petróleo e potencialmente tóxi-
co que vem sendo utilizado como um material descartável, de uso único, e 
que pelo baixo custo de produção, vem ocupando todos os espaços no se-
tor comercial e está presente em quase tudo o que é disponibilizado pela in-
dústria. Você já deve ter percebido que PRATICAMENTE TUDO É COBER-
TO POR ELE.


Todos os dias, aproximadamente 8 toneladas de plástico encontram o 
caminho para os nossos oceanos (sim, mesmo que você more muito longe 
do mar, o plástico descartado na cidade, encontra seu caminho até o mar 
passando pelo sistema de esgoto, córregos, rios etc). 


Praticamente todo o plástico já produzido ainda está no nosso planeta 
"Terra"- ÁGUA, a única casa comum a nós e a todos os demais seres. Isso 
porque se trata de um material indigesto para a natureza, o que faz com 
esse permaneça por CENTENAS de anos no planeta, afetando toda a 
cadeia alimentar, causando o estrangulamento de animais e diversas 
doenças relacionadas à sua toxicidade. O descarte inadequado e em um 
volume colossal desse material tem um impacto imenso na vida de mil-
hões de animais, incluindo na nossa própria, porque absolutamente tudo 
se conecta de alguma forma. Já existem estudos que apontam que, em 
média, uma pessoa ingere 18kg de plástico ao longo de sua vida, o que po-
tencialmente representa sérios riscos à saúde - já existem outros tantos es-
tudos sérios falando sobre as toxinas encontradas nesse material e os riscos 
dessas no nosso organismo. Um estudo de 2017, realizado pela Ellen Mac-
Arthur aponta que até 2050 existirá mais plástico nos oceanos do que peix-
es. Seria necessário que esse material PARASSE de ser produzido na maior-
ia dos setores AGORA. Mas como isso não vai acontecer de forma imediata 
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e a reciclagem sozinha (que infelizmente é muito baixa no Brasil - além de 
ser um processo que demanda MUITA energia) não é viável para todos os 
tipos de plástico, precisamos assumir a responsabilidade pelo 
o que e quanto consumimos, pelo o que e como DESCAR-
TAMOS. 




Esse manual tem a finalidade de ser curto e objetivo para que você possa 
começar agora a transformar os seus hábitos e a compreender que não é 
nem um pouco complicado reduzir o consumo desse material, que parece 
ter se tornado essencial, mas que na realidade só começou a ser produzido 
no começo do último século, e antes disso vivíamos muito bem sem ele. 


Por fim: Agradeço minha amiga e também bióloga Thais Peixoto, por plantar 
sementinhas que foram crescendo e que me fizeram abrir os olhos (tinha 
que ser em Abrolhos) - desculpem o trocadilho. Dividíamos a casa, o quar-
to, e éramos estagiárias no Instituto Baleia Jubarte, em 2017. Sempre que 
íamos ao mercado, a Thais torcia o nariz se trouxéssemos sacolas plásticas 

Informações encontradas em:
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para casa...E eu me lembro de achar que ela exagerava. Quando descobri 
que existem projeções sérias afirmando que até 2050, terá mais plástico do 
que peixes nos oceanos, vi que não era exagero, era desesperador mes-
mo. Quando então assisti ao documentário " A Plastic Ocean", ou, 
Oceanos de plástico, em português, entendi ainda mais profundamente a 
magnitude do problema que criamos. 

Desde então me esforço muito para usar a menor quantidade de plástico 
possível e para conscientizar a todas e todos do tamanho desse problema, e 
mais do que isso, COMPARTILHAR SOLUÇÕES! 


Sem mais delongas, vamos à prática ! 

NO BANHEIRO : 

- Escolha produtos feitos com ingredientes naturais: Microesferas de plás-
tico podem ser encontradas em: produtos capilares, esfoliantes, pasta 
de dente! Obs.: Para fazer esfoliação da pele, eu sempre uso borra de 
café!


- Troque a gilete descartável por aquelas de metal que duram uma vida, 
você só troca a lâmina quando ela perder o corte ! 


- Use bucha vegetal ao invés de outras feitas de material sintético.


- Prefira usar o chuveirinho ou o bidê para se lavar, depois é só se se-
car com a toalha. (Isso é mais higiênico também, e assim você con-
some menos papel higiênico, que além de também demandar energia e 
rescursos para ser produzido, vem embrulhado em plástico! Também 
economiza na conta do mês.)


- Para quem usa maquiagem, já existem marcas que só utilizam ingredi-
entes naturais, não testam em animais e se preocupam com o material 
da embalagem, que pode ser de bambu, por exemplo. Eu gosto muito da 
BAIMS. Já usei simple organic e bioart que também são boas. E o preço? 
Ainda não são marcas muito baratas não...Mas existem receitas incríveis 
de maquiagem natural que dá super pra fazer em casa! Já pensou em 
um blush feito de pó de beterraba, cacau e óleo de coco? Faz e me conta!


- Se quiser usar cotonete, opte pelo de haste de bambu ao invés do com 
haste de plástico.


- Use um disco de tecido reutilizável para remover maquiagem ou limpar 
a pele ao invés do algodão (que vem em embalagem de plástico) e que é 
tratado quimicamente;
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- Falando em bambu, troque a escova de dente de plástico pela escova 
de dente com cabo de bambu! Geralmente, ainda assim as cerdas são 
de nylon (plástico), faça o descarte das cerdas no lixo reciclável.


- No caso de você ainda usar papel higiênico, reaproveite sacos ou saco-
las de papel para usar de lixinho no banheiro (saco de pão por exemp-
lo).


- Lembre-se de descartar as embalagens (da pasta de dente, por exemplo) 
no lixo reciclável, ao invés de misturar com o lixo do banheiro, que não 
poderá ser reciclado. 


- Troque o absorvente descartável por 
um coletor menstrual ou calcinha ab-
sorvente. Eu me adaptei melhor com a 
calcinha, é extremamente confortável e 
NÃO VAZA! Eu uso da marca "pantys", 
mas já existem outras marcas por aí.


- Fraldas: Usem fraldas de pano ao invés 
de usar as fraldas descartáveis (cada fral-
da descartável demora em média 500 
ANOS para começar a se decompor e 
um bebê usa em média 5000 fraldas até 
começar a usar o vaso). Hoje em dia exis-
tem umas bem práticas, com botões e 
espaço para colocar uma toalhinha ab-
sorvente! Para lavar, descarte o resíduo 
sólido no vaso, e depois coloque na 
máquina no ciclo longo. :) Vai evitar que 
uma imensa quantidade de lixo seja pro-
duzida, além de economizar no bolso 
também! (Para um enxoval peça em mé-
dia 25 fraldas). 


 

calcinha absorvente, disco de tecido, potinho 
de alumínio para guardar refeição, coador de 
café
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NA COZINHA :


- Use a mesma BUCHA VEGETAL que você já está mais acostumade a ver 
no banheiro, na cozinha também ! Ela não risca a louça, dura mais e é 
compostável, ou seja, a natureza consegue digerí-la com facilidade, 
MUITO diferente daquela verde e amarela, que é feita de uma combinação 
de materiais sintéticos (que podem ir se soltando confome o uso) e é 
quase impossível de ser reciclada.


- Tenha uma composteira ! Grande parte do resíduo que produzimos na 
cozinha são materiais orgânicos: cascas de frutas, talos de vegetais, fol-
has, etc. Ao invés de colocar tudo isso em um saco plástico, que tal ter 
uma composteira em casa e ainda usar o suco nutritivo resultado da 
compostagem para alimentar suas plantinhas? Mesmo que você more em 
um lugar pequeno, é possível ter uma composteira compacta e não, não 
vai ficar com cheiro desagradável se você 
fizer direitinho :)


- Preste atencão na composição do deter-
gente que você usa!!! A maioria contém 
parabenos e outros materiais sintéticos, 
(plástico!), que escorrem pelo ralo e encon-
tram o caminho para rios e mares.


- Troque o detergente convencional por 
barra de sabão de coco. Ou ainda, você 
mesma/mesmo pode produzir o seu próprio 
detergente, que pode até ser usado para 
lavar roupas também ! Mais adiante ensino 
uma receitinha muito simples de detergente 
natural caseiro!


- Sabe os produtos que você não encontra à 
granel e vêm embalados no plástico? 
Reaproveite esse plástico para usar de 
lixinho na cozinha, caso você ainda não 
tenha uma composteira. :)


- Diga adeus ao papel (na verdade, plástico) filme ! Cubra os alimentos 
com um tecido (que você pode encerar se quiser), ou então coloque-os 
em potes com tampa. 


- Use produtos de limpeza naturais, os convencionais encontrados nos 
mercados são cheios de materiais sintéticos e tóxicos, além de virem em 
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uma embalagem de? Plástico. Não precisamos dessa 
química toda para uma boa limpeza. Aprendi uma receitinha 
de desengordurante muito simples no livro 'Uma vida sem 
lixo', da Cristal Muniz: Bata casca de laranja ou de limão 
com água e coloque em um borrifador! (Sim, só isso) e além 
de ser muito eficiente, tem um cheiro delícia ! Aposte tam-
bém no vinagre com bicarbonato de sódio para limpar basi-
camente qualquer coisa.


- Reutilize a borra de café para colcocar nas suas plantas 
(pode afastar pragas), ou então para esfoliar qualquer região 
do corpo! Se for descartar, descarte na pia mesmo ao invés 
de jogar no lixinho, ou então coloque na composteira.


- Falando em café, troque os filtros de papel pelo coador 
de pano, ou então utilize uma cafeteira do tipo italiana. 


- Tenha um voal (um coador de pano maior) para fazer leites 
vegetais em casa (já provou essa delícia?) e evite consumir 
caixinhas de leite por aí. 


Receita de leite vegetal : 
Escolha qualquer castanha, pode ser amendoim, castanha de caju, amêndoa 
(...) sempre sem sal.  
Deixe 1 xícara da castanha de molho durante a noite. De manhã, esquente 
750ml de água - desligue quando começar a ferver, e bata com a castanha. 
Em seguida coe seu leite vegetal fresquinho!  
Ainda dá para aproveitar o resíduo (o que fica no voal) para fazer um patê 
delícia e evitar comprar patês caros do mercado, que vêm cheios de conser-
vantes - e embalados no plástico. Gosto de colocar limão, azeite, temperos e 
um pouquinho do leite para ficar mais cremoso! 

- Tenha um filtro (eu amo filtro de barro), assim você evita ficar consumin-
do milhares de garrafas de plástico, que podem inclusive liberar toxinas 
na água. 


- Separe os materiais recicláveis: papel, vidro, alumínio, ALGUNS tipos 
de plástico e LAVE-os antes de colocá-los para a reciclagem.
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QUANDO FOR ÀS COMPRAS  


- Encontre locais que vendam produtos à 

granel. Assim você evitaconsumir 
MUITAS embalagens. Leve o seu pote de 
vidro, um saco de pano ou reutilize um 
saco plástico (sempre o mesmo será us-
ado quando for às compras). Quando não 
comprar à granel, opte pelas emabala-
gens econômicas maiores.


- Escolha frutas e verduras que vêm ape-
nas na melhor embalagem de todas: a 
natural. Se o produto que você gostaria 
de levar só está disponível na versão 
embalada, comunique à gerência do 
mercado sua insatisfação (isso é muito 
importante!), e explique que não levará o 
produto desse local por conta da embal-
agem plástica. 


Observação aleatória: Em 2018, eu fiz um 
mochilão por aí, pegando carona e com um 
orçamento bem reduzido. Eu e meu com-
panheiro sempre cozinhávamos para não 
comer fora, o que era bem caro. Como o 
clima era frio, era comum que comêssemos 
sopa. A gente fazia a sopa com os ingredi-
entes livres de plástico que encontrávamos no mercado (geralmente batata, 
cogumelos, cenoura, pimentão, cebola e às vezes brócolis), então a gente 
acabava se referindo a esse prato como: A sopa sem plástico. 


* Importante lembrar aqui que a taxa de reciclagem 
no Brasil é muito baixa. Apenas 18% dos municí-
pios do Brasil têm coleta seletiva. Informe-se so-
bre os dias de coleta seletiva, ou sobre pontos de 
coleta na sua cidade no site da prefeitura. Caso 
não exista, faça uma mobilização para solicitar! 
Também existe um aplicativo chamado "Cataki" 
que te conecta com as cooperativas de catadores 
mais próximas de você. 
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-  Diga adeus aos saquinhos transparentes 
para pegar as frutas e verduras. Leve seus 
saquinhos (de um tecido furadinho - pareci-
do com tule - a @la.canhota recebe en-
comendas), ou então deixe as frutas soltas 
mesmo, afinal, como eu falei acima, a em-
balagem já existe, e é a casca natural das 
frutas e dos vegetais de modo geral.


- Aprenda a dizer não. Quer sacola? 'Não, 
obrigad@.'O uso do plástico foi banalizado 
ao extremo, e às vezes piscamos e já colo-
caram tudo dentro de sacolas plásticas. 
Quando isso acontece, eu educadamente 
agradeço e retiro os itens da sacola plástica, 
e se possível e houver abertura, comento al-
guma coisa sobre o problema do uso exces-
sivo desse material. 


- Sempre ande com uma sacola de tecido 
reutilizável para levar suas compras. Quan-
do esquecer, peça caixas de papelão ao es-
tabelecimento. 


- PARA COMPRAS ONLINE: Faça uma observação antes de finalizar o pe-
dido, solicitando que os itens não sejam colocados em sacos plásticos e 
que venham em caixas de papelão. 


- Cogumelos geralmente vêm em isopor, um tipo de plástico...Alguns lu-
gares vendem à granel.  O que fazer? Em feiras, como o contato é direto 
com quem produz, fica mais fácil conversar e pedir para que não colo-
quem nessa embalagem. Aliás, sempre é melhor comprar direto de 
quem produz! Tudo mais fresco e por um preço mais justo, tanto para 
quem vende como para quem compra, além de estimular a economia lo-
cal. Eu compro verduras, frutas e ervas orgânicas de produtoras locais e 
ainda recebo a cesta em casa, zero embalagens e ainda nem preciso ir 
até o mercado *o que é importante por conta da pandemia*! (Tudo da 
Terra, contato: 11 96472-1515 são paulo e região).
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ROUPAS 

Mas tem plástico na roupa? Infelizmente existe uma grande chance da re-
sposta ser SIM. Eu, honestamente, comecei a pensar mais sobre o impacto 
dessa indústria há pouco tempo. Antes, bastava que a roupa me agradasse 
e tivesse um preço acessível para mim e pronto...Por que não? Não vou me 
estender muito sobre os impactos massivos dessa indústria, vamos à práti-
ca!


- Pesquise a ética da empresa, (ela oferece um canal de denúncias sobre 
infrações aos direitos humanos em todas as etapas de produção? Tem al-
guma política de anular o contrato com qualquer empresa que descumpra 
os direitos humanos?) Ela tem algum sistema de reciclagem das roupas? 
Assume responsabilidade de lidar com os resíduos tóxicos do processo 
de tingimento?


- Se pergunte se precisa mesmo da peça antes de comprar...TUDO o que 
consumimos demanda uma grande quantidade de recurso e energia para 
ser produzido.


- Opte por roupas de FIBRAS NATURAIS como algodão, linho, liocel, vis-
cose (nem sempre é natural), cânhamo. Os tecidos sintéticos liberam mi-
cro partículas de plástico que podem tanto ser absorvidos pela pele como 
também se desprender da roupa na hora da lavagem, e então fazem a 
jornada até os oceanos.


- Descarte roupas que não quer doar ou vender em um PEV - Ponto de En-
trega Voluntária (pesquise onde existe um em sua cidade no site da 
prefeitura). Não descarte no lixo comum ou na reciclagem.


- Use detergente líquido natural para lavar roupas ao invés do sabão em pó 
"tradicional": 3 L de água, 1 barra de sabão de coco, 50 ml de álcool 
(70%),  3 colheres de sopa de bicarbonato de sódio e 5-10ml de algum 
óleo essencial que você goste ! (Resulta em 3 Litros, vai 100-150ml em 
cada ciclo de lavagem- Rende em média 24 lavagens!! Ainda vai econo-
mizar din din :)  

Modo de preparo 
- Ferva a água e rale o sabão; 
- Quando a água já estiver borbulhando, coloque o sabão e vá mexendo 

lentamente até que ele dissolva; 
- Depois de desligar o fogo, aos poucos acrescente o álcool e o bicarbona-

to de sódio (pode ser que borbulhe um pouco nesse momento). 
- Misture um pouco e deixe descansando até ficar morno. 
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- Só então coloque o óleo essencial (se quiser dar aquele cheiro delícia nas 
roupas), mas a mistura não pode estar quente, porque aí o óleo essencial 
evaporaria. 

- Armazene em potes de vidro bem fechadinhos :) Prontinho! 

DETALHE: Já pensou como a indústria cria muitas "necessidades 
desnecessárias" para que consumamos cada vez mais produtos? Um 
produto x para tal coisa, um produto y para outra, um z para outra (...). 
Sendo que muitas vezes, um único produto pode cumprir lindamente 
diversas funções! Esse detergente líquido por exemplo pode ser usado 
também para lavar louças, para a limpeza do chão, de superfícies etc!  
Obs.: A consistência dele é mais líquida mesmo, não é viscosa como 
estamos acostumades a encontrar em detergentes químicos, mas é 
perfeitamente eficiente e, melhor, não nocivo para a sua pele e ou para 
o planeta.  

Essa receita encontrei no livro da Cristal Muniz que já citei anteriormente e o 
qual recomendo nas indicações ao final desse guia! Ela também tem um 
blog, onde posta várias receitas caseiras para limpeza da casa e outras di-
cas bem legais!


* " Em estudos recentes 83% das amostras de água encanada testada no 
mundo todo continham microfibras de plástico. Os impactos dessa contam-
inação ainda não são claros, mas já sabemos que o plástico é capaz de car-
regar outras substâncias químicas em si e é possível que essa contami-
nação afete animais marinhos e nós, humanos, quando comemos animais 
contaminados (...) Por enquanto se recomenda usar filtros na saída da 
máquina de lavar para que essa fibra não vá para o sistema de 
esgoto." (Cristal Muniz)


NA HORA DE LEVAR O SEU PET PARA PASSEAR  

- Reutilize sacos de pão ou jornal para coletar as fezes do seu pet ao invés 
de utilizar sacos plásticos. Quando disponível, na verdade, eu opto por cole-
tar as fezes com algumas folhas grandes encontradas na rua mesmo e colo-
co embaixo de alguma árvore, cobrindo com mais folhas (longe da pas-
sagem ou da entrada da casa de alguém).  
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NA HORA DE VIAJAR OU DE SAIR  

- Leve seu kit de 
talheres e copo 
para NÃO USAR 
DESCARTÁVEIS . 
Eu tenho garfo, faca 
com serra e colher 
de bambu, um copo 
de silicone retrátil 
da marca 'MENOS 
UM LIXO' , que sempre me acompanham quando 
sei que farei uma refeição fora...Seja em um vôo, 
seja na rua. Se o vôo for curto, evite pegar o que  
oferecerem, saindo da lógica do "vou pegar tudo 
o que eu puder porque paguei por isso", para a 
lógica do "prefiro não aceitar e diminuir a pro-
dução de lixo que se acumula no nosso planeta." 


-Quando for a algum lugar onde sabe que servem 
os molhos, para lanches ou fritas por exemplo, em potinhos descartáveis 
de plástico, leve um recipiente de casa e peça para que coloquem o 
molho ali ao invés de consumir os descartáveis, 
aproveite e sugira a troca de material para a 
dona ou dono do estabelecimento. 


- Prefira tomar sorvete na casquinha (pena 
que não tem opção dela sem glúten para 
celíacos) use a língua ou sua colherzinha do kit 
para usufruir dessa maravilha. Eu nunca provo 
os sabores antes para não consumir as colherz-
inhas descartáveis de plástico...E sugiro que 
troquem pelas velhas colherzinhas de madeira.


- Sempre leve o seu copo para a festa, para o 
bar, para o CARNAVAL, para o show. (Eu não 
tiro o meu copo da bolsa) 

 

 
Meu inseparável copinho <3 Infelizmenre 
esse na verdade perdi no mesmo dia...rs 
Soltou da tampinha e nunca mais achei :(
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FALANDO  EM CARNAVAL 

Já parou para pensar que gliter é PLÁSTICO? Ainda 
por ser em forma de micropartículas é mais prob-
lemático ainda...Se espalha por tudo e vai parar nos 
boeiros da cidade, vai para o sistema de esgoto e para 
os mares !




-"Mas Nic, ainda quero brilhar no carnaval!" 

-Você ainda pode brilhar com pó de mica! Dá pra 
encontrar em várias cores e em várias lojas, sei que 
vende na "Goiaba urbana", em são paulo. 


PARA FUMANTES 

Não vou entrar na questão dos efeitos adversos 
para a saúde aqui.


Os filtros de cigarros são feitos de um tipo de 
plástico chamado acetato de celulose, que não 
demora centenas de anos como outros tipos de 
plástico, mas ainda leva dezenas de anos para se 
decompor. As bitucas são um dos itens mais en-
contrados em limpezas de praia e também na 
poluição urbana (experimente contar quantas bitu-
cas de cigarro encontra em um trajeto curto na 
cidade). Ainda em um estudo recente feito em 
2019 e publicado na revista Ecotoxicology and En-
vironmental Safety, encontrou-se que as substân-
cias liberadas pelas bitucas ainda afetam o 
crescimento das plantas e diminuem a chance de 
germinação.


- Descartem as bitucas em lugares apropriados, no caso do nosso país, 
o lixo comum, já que o Brasil não investe em tecnologia para a reci-
clagem desse material, tampouco existe uma conscientização e pontos 
de coletas específicas desse material que carrega outras substâncias no-
civas.


- Troque o isqueiro de plástico pelo isqueiro de metal de fluido recarregável;


Não dá para ver TÃO bem, mas aqui 
estava toda brilhosa com o pó de 
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MAS E A RECICLAGEM? EU RECICLO TUDO, ENTÃO TUDO BEM, não?


Gostaria muito que fosse assim, mas infelizmente a resposta é não. Somos 
7 bilhões de pessoas no mundo, a quantidade de plástico produzido é 
MASSIVA e acontece em um ritmo assustador, além disso, nem todos os 
tipos de plástico podem de fato ser reciclados...Mesmo para os que poderi-
am ser reciclados, nem sempre existe a tecnologia para esse tipo de reci-
clagem no país. Como eu mencionei antes, a taxa de reciclagem no Brasil é 
extremamente baixa, estamos falando de um país que trata apenas 38% do 
esgoto, infelizmente muita gente aqui ainda nem tem acesso ao saneamen-
to básico.


Ainda que a taxa de reciclagem fosse mais alta, o processo de reciclagem 
não pode ser visto como a solução por dois motivos principais:


1. Os tipos de plásticos que podem ser reciclados não podem ser recicla-
dos infinitamente...E ainda é necessário acrescentar material plástico 
'virgem' no processo de reciclagem para aumentar a qualidade do pro-
duto final.


2. Você já viu como acontece o processo de reciclagem? Recomendo um 
episódio muito bom sobre a reciclagem que aparece em uma série doc-
umental da Netflix chamada"desserviço ao consumidor" nas indicações. 
Não é um processo fácil, limpo, sem impacto. É um processo industrial 
pesado que demanda muita energia ! 


Obs.: A reciclagem não é ruim, é importante, mas não pode ser encarada 
como a solução para o problema. Acesse o site do CEMPRE para aprender 
mais sobre como separar tudo para reciclagem, os tipos de plástico e o que 
é reciclável ou não. 
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POR FIM 

Você pode estar se perguntando 'Mas vai fazer diferença, EU mudar os 
meus hábitos sendo que o mundo inteiro continua usando plástico normal-
mente? Vou me esforçar para nada?'


E eu respondo que cada um de nós deveria agir como gostaríamos que 
os 7 bilhões de pessoas no mundo agissem. Claro que a mudança dev-
eria acontecer na indústria, em uma escala maior, mas enquanto isso 
não acontece temos que dar os nossos valiosos passos em direção a 
um novo cenário. Não importa que o mundo esteja de cabeça para 
baixo, faça o que acredita ser certo, o que vai contribuir para um plane-
ta saudável para todos os seres. Quando SOMOS o exemplo,  através 
das nossas ações, acabamos desencadeando mais transformações do 
que você pode imaginar, além disso nada é mais valioso do que a tran-
quilidade que brota da atitude em união com a ética.
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Nós precisamos respeitar e cuidar dos oceanos como se nossas 

vidas dependessem deles. Porque elas dependem. Com cada gota 
de água que você bebe, a cada respiração que você toma, você 

está conectada/conectado ao mar. Não importa onde na Terra você 
viva. A maior parte do oxigênio na atmosfera é gerado pelo MAR. 
Sem água, sem vida. O destino dos oceanos e o nosso é UM SÓ. 

Sylvia Earle 
 

Foto: Maahid photos, Unsplash

Foto: Todd Cravens, unsplash

Pág. 15



INDICAÇÕES: 

Documentário: Oceanos de Plástico, ou 'A Plastic Ocean' (2017), dirigido por 
Craig Leeson. Disponível na Amazon: https://www.amazon.com/Plastic-
Ocean-Craig-Leeson/dp/B01NCUL7NQ


Série documental (Netflix): "Desserviço ao consumidor" Episódio: 'Reci-
clagem' (MUITO bom!)


Blog (Artigos científicos sobre a poluição plástica, campanhas ao redor do 
mundo, dados etc) : https://plasticoceans.org/blog/


Blog da Cristal Muniz 'Uma vida sem lixo' : https://umavidasemlixo.com/ 

(Ela também publicou um livro incrível de mesmo título, disponível para kin-
dle.)


Tipos de plástico: https://plasticoceans.org/7-types-of-plastic/


Informações sobre reciclagem e tipos de plástico: https://cempre.org.br/


O custo escondido de um Planeta de Plástico (esse está em inglês): https://
www.ciel.org/wp-content/uploads/2019/02/Plastic-and-Health-The-Hidden-
Costs-of-a-Plastic-Planet-February-2019.pdf


Estudo sobre as bitucas de cigarro influenciando o crescimento de plantas: 
h t t p s : / / w w w. s c i e n c e d i r e c t . c o m / s c i e n c e / a r t i c l e / a b s / p i i /
S0147651319307481?via%3Dihub


Ellen Macarthur (estudo sobre os oceanos conterem mais plástico do que 
peixes até 2050).

https://science.sciencemag.org/content/sci/358/6365/843.full.pdf


Livro: A terra é azul: Por que o destino dos oceanos e o nosso é um só? 
Sylvia A Earle (2017). 
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