
 
Algumas atitudes para diminuir o consumo de plásticos 
 
A poluição por plásticos nos oceanos mata milhões de animais todos os anos. De pássaros a 
tartarugas, passando por peixes e golfinhos, todos têm nas resinas artificiais uma ameaça 
constante ao seu ambiente. Além do perigo mecânico, os plásticos também funcionam como 
esponjas para várias substâncias tóxicas e se acumulam na cadeia alimentar, afetando a saúde 
e reprodução dos bichos. Só no Brasil, a produção e consumo de resinas termoplásticas passou 
de 5 milhões de toneladas em 2009, ou quase 28 quilos por habitante, segundo dados da 
Associação Brasileira da Indústria do Plástico (Abiplast). Conheça então algumas atitudes 
simples que podem ajudar a reduzir em muito seu consumo de plásticos: 
 
LIXO: Acumule e prense seu lixo para reduzir o uso de sacos plásticos. Dispense também os 
forros plásticos para as latas de lixo e utilize sacolas de pano reutilizáveis quando for ao 
supermercado. 
 
BEBIDAS: Evite comprar bebidas em garrafas plásticas. Dê preferência às de vidro sempre 
que possível. Compre leite em embalagens de papelão ou vidro. Leve uma caneca de 
porcelana para o trabalho e use-a no lugar dos copos plásticos quando for beber água ou café. 
 
COMIDA: Evite também comprar comida que venha embalada em plástico, ainda mais 
separada em porções individuais que usam mais plástico ainda. Compre frutas e verduras a 
granel e use sacolas de pano ou caixas de papelão para carregá-las. Faça seu próprio pão ou 
compre-o em padarias que usam sacos de papel. No mercado, peça que carnes, queijos e frios 
sejam embalados em papel e não em plástico. Na hora de guardar restos de comida, dispense 
o filme plástico e dê preferência ao papel alumínio ou papel manteiga. 
 
HIGIENE E LIMPEZA: Limpe sua casa com soda cáustica e vinagre no lugar de usar produtos 
de limpeza que venham em embalagens e garrafas plásticas. Compre sabão em pó em caixas 
de papelão em vez das versões líquidas em garrafas plásticas. Use sabão em barra para lavar 
louças no lugar do detergente. Utilize guardanapos de pano em vez dos de papel descartável. 
 



CASA: Use incensos e velas no lugar de odorizadores artificiais. Dê preferência a fósforos e 
isqueiros recarregáveis aos isqueiros descartáveis feitos de plástico. Também prefira usar 
pilhas recarregáveis. Assim, você estará não só diminuindo a poluição por metais pesados 
como o consumo do plástico usado para embalá-las. Proteja encomendas frágeis com jornais e 
papéis velhos em vez de plástico de bolinhas. Compre brinquedos de tecido para seus bichos 
de estimação, como ratos feitos de trapos para gatos e bolas de pano para cachorros. 
 
Fonte: O Globo Planeta Terra, Rio de Janeiro, p. 3, jan. 2011. 
 
 


