
CARTILHA DE IDEIAS
SUSTENTÁVEIS PARA O DIA-A-DIA



SUSTENTABILIDADE

A palavra tem origem no latim
"sustentare", que significa sustentar,

apoiar e conservar. 
"Sustentabilidade é um conceito
relacionado ao desenvolvimento

sustentável, ou seja, formado por um
conjunto de ideias, estratégias e demais

atitudes ecologicamente corretas,
economicamente viáveis, socialmente

justas e culturalmente diversas.."

DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

"É o desenvolvimento capaz de suprir
as necessidades da geração atual, sem
comprometer a capacidade de atender

as necessidades das futuras gerações. É
o desenvolvimento que não esgota os

recursos para o futuro."



DEFINIÇÕES DA MODA
SUSTENTÁVEL

MODA ECO
se refere a como a roupa impacta o

meio ambiente

MODA SLOW
se refere à desaceleração das
coleções de moda movidas por

estações e o aumento da longevidade
de nossas roupas.

MODA ÉTICA
se refere ao tratamento igualitário
para todos os produtores, de forma

justa.

MODA SUSTENTÁVEL
é o termo que abrange todos os

outros termos acima. 



OS 5 R's DA SUSTENTABILIDADE

REDUZA

RECUSE

RECICLE

REUTILIZE

COMPOSTE (ROT)

Consuma apenas o que é
realmente necessário,

lembre-se menos é mais. 

Faça a reciclagem correta
dos seus ítens, separe o
descartável do orgânico,

lave as embalagens e
pesquise sobre postos de
reciclagem da sua cidade. 

Recuse aquilo que você não
precisa, não gere mais um

lixo atoa. 

Reaproveite algo sem valor
comercial que seria

descartado e o transforme
em algo diferente. 

Ao invés de jogar seu lixo
orgânico fora (geralmente
em um saquinho plástico),

adote o hábito de
compostar e criar um adubo

natural incrível. 



IDEIAS SUSTENTÁVEIS: COZINHA

GUARDANAPOS

COMPOSTEIRA

LIMPEZA EMBALAGENS

- Substitua os guardanapos
de papel (papel toalha) por

guardanapos de pano!

- Troque a esponja de lavar
louça por bucha vegetal. 
- Troque o detergente por

sabão de côco em barra ou
líquido. 

- Troque o desengordurante
por bicarbonato de sódio +

vinagre. 

- O lixo orgânico que iria
para o saquinho e direto

para o lixão pode virar um
adubo poderosíssimo para
suas plantas. Basta colocá-
los em uma composteira e
deixar a mágica acontecer. 

- Reaproveite os potes de
vidro dos seus condimentos

para guardar alimentos. 
- Substitua o plástico filme
por touquinhas de pano ou
pano encerado. Não utilize
embalagens plásticas que

não podem ser reutilizadas.



IDEIAS SUSTENTÁVEIS: BANHEIRO

LIMPEZA

- Troque sua escova de
dente para a escova com
cabo de bambu e cerdas

naturais. Faça seu próprio
creme dental. 

- Prefira os sabonetes
produzidos de forma

artesanal, com ingredientes
naturais (nada de química).
- Substitua os discos de

algodão por discos
reutilizáveis de crochê. 

- Procure opções de papel
higiênico reciclado. 

- Hoje existem diversas
opções de shampoo e

condicionador em barra,
use-os no lugar dos que
têm embalagem plástica. 
- Mulheres, troquem seus

absorventes de plástico por
coletores menstruais,

absorventes de pano ou
calcinhas absorventes.

- Limpe o banheiro com a
ajuda de escovas e buchas

de cerdas naturais. 
- Você pode fazer seu
próprio desinfetante. 

- Use embalagens de jornal
para jogar o lixo. 

 

PARA A HIGIENE



IDEIAS SUSTENTÁVEIS: ÁREA DE SERVIÇO

LIMPEZA GERAL

- Ao lavar as suas roupas
use sabão de côco líquido

ou em pó e troque o
amaciante normal por

vinagre (não fica cheiro). 
- Não lave as roupas de
pouco em pouco, deixe
juntar uma quantidade

razoável para aproveitar a
mesma água para todas.

- Se puder, tenha um
equipamento que recolha a
água da máquina para ser

reaproveitada. 

- Faça seus próprios
materias de limpeza.

existem diversas opções de
receitas pela internet afora,

no final da cartilha dou
algumas dicas de alguns

sites para você
acompanhar. 

- Utilize roupas velhas que
não podem ser doadas para

fazer panos de limpeza.
- Sempre prefira buchas,
escovas e vassouras de

cerdas naturais. 

LAVANDO ROUPAS



IDEIAS SUSTENTÁVEIS: HORA DAS COMPRAS

- Leve, com você, a sua ecobag ou sacola retornável
para TODOS os lugares. Você pode precisar comprar

algo e tê-las por perto evita o uso de sacolas plásticas.
- Ao fazer compras de alimentos, procure feiras ou lojas

que vendam a granel e aceitam pesar direto em seu
saquinho de pano (tem lugares que ainda não aceitam

isso, infelizmente).
- Prefira sempre produtos feitos e vendidos por

pequenos produtores, de preferência da sua região.
Assim, além de conhecer a procedência do que está
comprando, você também ajuda a fazer crescer a

economia local.  
- Pesquise por marcas conscientes que possuam

produtos produzidos de maneira sustentável,
produzidos de forma justa e que tenham um plano de
ciclo de vida do produto. Evite, de uma vez por todas, o

"fast fashion". 



IDEIAS SUSTENTÁVEIS: DIA-A-DIA

- Além de ter sua ecobag sempre presente em sua
bolsa, que tal montar o seu Kit Lixo Zero e levar com

você para todos os lugares? 
Desta forma, você estará fazendo a diferença todos os

dias, vale até ter um caderninho ou aplicativo para
anotar a quantidade de lixo que você deixou de criar

durante o ano. 
Para o seu kit, basta apenas ter sempre consigo:

- Ecobag;
- Guardanapos de pano;

- Copo reutilizável:
- Estojo com talheres, canudos e hashis reutilizáveis;

- Garrafinha para água.
Somente esses ítens são capazes de mudar o mundo, e,
mesmo que aos poucos, você estará fazendo a sua parte

preservando a natureza para as futuras gerações!



DICAS 

Aqui estão algumas sugestões de livros, documentários e
sites que falam sobre meio ambiente e sustentabilidade:

 
LIVROS:

"Uma Vida Sem Lixo" - Cristal Muniz
"Moda com Propósito" - André Carvalhal

 
SITES:

"Um Ano Sem Lixo" - Cristal Muniz
"Menos Um Lixo" - Fê Cortez

"Âme" - Júnnia Moreira
 

DOCUMENTÁRIOS:
"Seremos Hitória?" - Fisher Stevens
"Oceanos de Plástico" - Craig Leeson 

"The True Coast" - Andrew Morgan



Fontes:
- UM ANO SEM LIXO. Disponível em: <https://www.umanosemlixo.com/>.
Acesso: 17/01/19
- WWF. O que é desenvolvimento sustentável? Disponível em:
<https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/questoes_ambientais/desenv
olvimento_sustentavel/>. Acesso: 17/01/19
- SIGNIFICADOS. Significado de Sustentabilidade. Disponível em:
<https://www.significados.com.br/sustentabilidade/>. Acesso: 17/01/19

MODA SUSTENTÁVEL | TINGIMENTOS NATURAIS
Provando a possibilidade de criar moda sustentável.
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