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75 maneiras de ser
mais sustentável



Estoamos convencidas de que você já ouviu falar de um conceito chamado
'aquecimento global'. Pode ser que você até já ficou cansada de ouvir falar
sobre ele. A mídia nos bombardeia o tempo todo com más notícias sobre o
assunto e, no entanto, dificilmente somos informados sobre como viver
uma vida sustentável. 
 
É claro que o futuro do nosso planeta está em nossas mãos. As ações de
um indivíduo provavelmente não farão uma diferença muito grande, mas se
todos nós continuarmos pensando e vivendo assim, a gente vai continuar
destruindo o nosso meio ambiente.
 
Viver de forma mais sustentável parece muito trabalho, né?  Mas na
verdade, trata-se realmente apenas de introduzir pequenos novos hábitos e
se acostumar a eles aos poucos. Não espere mudar tudo de uma vez.
Tempo e paciência vão ser a sua chave para alcançar mais do que esperava.
Além dessas dicas neste ebook, claro!

Aqui, a PECOH oferece 75 ideias de como começar essa jornada
sustentável, te ajudando a ser mais livre e confortável.

Oi!!
Tudo bem?

Elise & Kim



& liberdade

Sim, ser sustentável e cuidar do meio
ambiente é importante.

É importante para a bio-diversidade,
para evitar desastres climáticas para
nós e para as futuras gerações.

Mas sabia que sustentabilidade traz
benefícios para você pessoalmente
também?

Sustentabilidade

Sustentabilidade é reutilizar,
que quer dizer parar de
comprar algo mil vezes.

Sustentabilidade é escolher por
você e a sua saúde. Não é ser
influenciado pelo marketing.

Sustentabilidade é mostrar a
sua beleza natural e usar o
poder da natureza. É ser
confiante em quem você é e
mostrar isso em vez de
esconder.

Sustentabilidade é liberdade.

Pronta para mergulhar nas 75 maneiras de ser mais sustentável e
ganhar a nossa liberdade de volta? Vamos lá!



Na cozinha



21
Panos de cera
Preserve os seus
alimentos em sacos e
recipientes reutili-
záveis ao invés de
sacos plásticos tipo
ziplocks.

Garrafas reutilizáveis
Mude para garrafas de água
reutilizáveis e use água filtrada da
torneira. Considere adquirir um
SodaStream para fazer a sua
própria água com gás!
Nunca mais ficará sem, e nem
precisa mais carregar aquelas
garrafas pesadas!

Uma dica:
substitui o seu plástico filme por panos de
cera. Eles funcionam bem melhor e são
biodegradáveis. 

Quero!

https://pecoh.com.br/cozinha/#panos-de-cera
https://pecoh.com.br/cozinha/#panos-de-cera
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3 Potes reutilizáveis
Use potes reutilizáveis para os seus
snacks. Esqueça aquelas
embalagens descartáveis ;)

Compostagem
Já pensou em compostar em casa?
Você vai evitar um monte de
emissões compostando o seu lixo
orgânico!

Opte por pano
Evite o uso de toalhas de papel e
use panos de algodão reutilizáveis.
Faça a mesma coisa para os 
 guardanapos.

Refeições caseiras
Começa a cozinhar! Traga de volta
esses livros de receitas
empoeirados e evite alimentos
processados na sua cozinha. Bem
mais saudável também!

Aproveite os restinhos
Ops! Não jogue fora! Come aqueles
restinhos gostosos e aproveite que
você não precisa cozinhar de novo.
Assim evitará bastante lixo
orgânico também...

Quero!

https://pecoh.com.br/produto/pano-de-prato-organico-positiva/
https://pecoh.com.br/produto/pano-de-prato-organico-positiva/
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Use a água de cozimento para as plantas
Não jogue a água cozida das batatas e massas fora.
Use-a para regar as plantas. Ela contém nutrientes
que as plantas simplesmente adoram!

Materiais sustentáveis
Opte por aço inoxidável, silicone, madeira, pedra e ferro
na cozinha. Tente se livrar aos poucos de todos os
plásticos e produtos de Teflon.

Coloque as cascas de ovos do lado de fora
Sabia que as cascas de ovos fornecem cálcio para os
pássaros nidificadoras e ajudam na digestão dos
alimentos? Então coloque-as lá fora, os passarinhos
vão te agradecer.

Detergente natural
Lave as louças com um detergente natural. Isso é
importante para não agredir a vida aquática e os
animais que bebem a água dos rios.

Quero!

https://pecoh.com.br/produto/lava-loucas-laranja-natural/
https://pecoh.com.br/produto/lava-loucas-laranja-natural/


Faça o seu próprio caldo
Guarde carne e restos de legumes para fazer seu
próprio caldo. Super fácil!.
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15 Go veggie
Tente diminuir seu consumo
de carne. Introduza um ou
dois dias vegetarianos por
semana.

Filtros orgânicos
Use filtros de café orgânicos ou reutilizáveis.

Gelo 
Faça o seu próprio gelo. Acrescente algumas
frutas, ervas ou flores para um toque de natureza



No banheiro



Economize água
Economize água tomando banhos
mais curtos. Feche a torneira ao se
ensaboar e ao escovar os dentes. 

Colete água do chuveiro
Não desperdice a água que você
não usa enquanto a água do
chuveiro está esquentando.
Coloque um balde e use a água
para regar plantas ou para limpar.
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Toalhas
Não precisa lavar a sua toalha
todos os dias. Uma vez por semana
é mais do que o suficiente

Use shampoo sólido
Já ouviu falar de shampoo sólido? 
 É bem o que você imagina. Um
shampoo em barra, que nem uma
barra de sabonete. Essa versão é
natural. mais saudável para sua
pele e cabelo e para a natureza!

Quero!

https://pecoh.com.br/cabelo/
https://pecoh.com.br/cabelo/


Menstruação
Opte por copos menstruais
e absorventes de pano ou
calcinhas de menstruação.
Temos um monte de
informações no site sobre!

Produtos de beleza 
Compre cosméticos naturais
com embalagens sustentáveis,
como frascos de vidro ou
recipientes feitos de lata/
madeira. Opte por marcas
veganas e cruelty-free

Reutilizável sempre
Evite o uso de discos de
algodão descartáveis. Em
vez disso, use a versão
reutilizável. É menos lixo e
menos emissões e água
gastada na produção

Escova de dente de bambu
Use uma escova de dentes
biodegradável. A versão
plástica é do passado!
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Você sabia que existem muitos
produtos que você mesma pode
fazer? É simples e fácil de fazer sua
própria loção corporal, máscara
capilar, esfoliante. Saiba mais em
nossa seção de blogs no site.Temos
algumas receitas no nosso blog!

 

Quero!

Quero!

Quero!

https://pecoh.com.br/absorvente-reutilizavel-o-que-precisa-saber/
https://pecoh.com.br/produto/escova-de-bambu-adulto/
https://pecoh.com.br/produto/escova-de-bambu-adulto/
https://pecoh.com.br/produto/ecodiscos-de-algodao-reutilizaveis/
https://pecoh.com.br/produto/ecodiscos-de-algodao-reutilizaveis/
https://pecoh.com.br/cuidados-pessoais/
https://pecoh.com.br/cuidados-pessoais/


Fashionistas



Compre tecidos
naturais
Compre tecidos naturais
tais como linho, algodão,
seda e lã. Eles são
biodegradáveis e não
soltam microplásticos.
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Uma próxima vida para as
suas roupas velhas
Mantenha suas roupas
velhas fora do aterro
sanitário e dê-lhes uma
segunda vida: doe-as, use
como panos, ... Temos
muito mais ideias aqui!

Economize na lavagem
Use suas roupas mais de
uma vez para economizar
água e energia durante a
lavagem. 

https://pecoh.com.br/slow-fashion-conceito-melhores-marcas/
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Compre boa qualidade
Não compre muita roupa, e quando tentar
comprar de alta qualidade, elas durarão mais.

Brechós
Compre roupas de segunda mão em brechós.
A única diferença com roupas novas é que já
foram amadas antes ;)

A roupas mais
sustentável
... é aquela que você já
tem!
Cuide bem das suas
roupas e compre
preças que você ama,
não porque estão na
moda

28



Os `pequenos



Brinquedos de madeira ou silicone
Compre brinquedos não plásticos, de
preferência brinquedos de madeira :)
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Fraldas de pano
Opte por fraldas de pano. Assim você evita
um monte de lixo.

Creme de fraldas ecológico
Use um creme de fraldas ecológico e natural



Toalhetes reutilizáveis
Faça os seus próprios toalhetes para bebês. No
nosso blog temos um artigo inteiro com receita :)
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Brinquedos de segunda mão
Será que os seus filhos precisam de tantos
brinquedos? Deixa só uma parte dos brinquedos
disponíveis e assim que cansar, recoloque os que
removeu. Esses vão animá-los de novo. Outra
opção é comprar brinquedos de segunda mão e
doar os antigos.

Shampoo sólido
Troque as garrafas por barras sólidas. Temos umas
versões infantis no site que são dermatológico e
oftamológico testados.

Quero!

https://pecoh.com.br/blog
https://pecoh.com.br/produto/shampoo-infantil-vegano/
https://pecoh.com.br/produto/shampoo-infantil-vegano/


A sua casa



Frasco
Reutilize os frascos
de vidro de comida;
use para fazer
velhas, para estocar
granola e castanhas,
para sucos e sopas,
...

Lâmpadas de LED
Substitua as lâm-
padas queimadas por
lâmpadas de LED,
elas duram mais e
consomem menos
energia.

Reutilize sacos e
caixas
Guarde caixas e
sacos de presente
para embrulhar o
próximo presente. 

Presentes
Em vez de comprar papel de
embrulho, use caixas velhas
ou jornais para embrulhar
presentes.
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Lavanderia



40

41

42

43

Lava roupas ecólogico
Use um lava roupas
ecológico para evitar
químicos nas roupas e
nos rios e ocenaos. 

Pendure as suas roupas
Evite secar as roupas na
máquina de lavar. Vai
economizar energia e
assim emissões!

Faça seu próprio tira-manchas
Uma mistura de bicarbonato de sódio e
água pode fazer o truque. Neste artigo
criamos uma lista de todas as manchas e
como tratar de forma natural.

Água fria
Use água fria o máximo possível. Para
esquentar água, é preciso usar bastante
eletricidade, responsável por uma grande
parte das nossas emissões.

Quero!

https://pecoh.com.br/o-alfabeto-de-manchas/
https://pecoh.com.br/produto/lava-roupas-sabao-de-coco-po/
https://pecoh.com.br/produto/lava-roupas-sabao-de-coco-po/


Fazendo compras
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Recicle embalagens
A separação de todas as embalagens de comida é tão
importante! Se o seu prédio não separa os materiais,
pelo menos lave-os ou leva para o ecoponto do bairro.

Use sacolas reutilizáveis
Essa dica é velha, mas vale ouro! Traga suas próprias
sacolas reutilizáveis de mercado. Mesma coisa para
frutas e legumes.

Compras locais
Apoie os produtores locais! Verifique o país de origem
quando você estiver no supermercado. Esses produtos
geralmente são mais frescos, e você reduz as
emissões.

Opte por produtos sustentáveis
Compre os seus produtos de higiene e limpeza de
empresas sustentáveis, que nem da gente aqui na
PECOH. ;-) 
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Descubra aqui quais alimentos
estão na estação do ano: 
 https://cevisa.org.br/portal/descub
ra-quais-sao-as-frutas-legumes-e-
verduras-de-cada-estacao/ 

Frutas e legumes da estação
Opte por hortifruti da estação. Além de
estar mais cheio de nutrientes, o
hortifruti requer menos energia, água,
fertilizantes e emissões!

Compre o necessário
Compre somente o que você precisa.
Bem simples e super bom para o planeta!

Móveis de segunda mão
Precisa de móveis novos? Considere
móveis de demolição. Esses são feitos de
madeiras reutilizadas que têm uma
história linda.

Compre a granel
Compre alimentos a granel para evitar
embalagens de uso único. Isto lhe
poupará dinheiro e você vai evitar o
desperdício geral de alimentos.



A limpeza
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Use roupas velhas
como pano ou flanela
Recicle roupas velhas e
use-as como flanelas e
panos de limpeza.
Especialmente as de
algodão absorvem
super bem!

Produtos ecológicos
Use um multiuso ecológico.
Isto simplifique a limpeza,
economizará muito espaço
nos armários, e você
manterá os químicos
nocivos fora da sua casa. 

Use ingredientes naturais
para desobstruir
O ralo está entupido? Coloque
uma colher de bicarbonato de
sódio no ralo e depois uma taça
de vinagre de álcool. Depois de
uma hora, jogue água fervente
no ralo. 

Bucha Vegetal
Use esponjas bio-
degradáveis para
substituir as
buchas comum
de plástico.

Quero!

Quero!

https://pecoh.com.br/produto/bucha-vegetal-louca/
https://pecoh.com.br/produto/bucha-vegetal-louca/
https://pecoh.com.br/casa
https://pecoh.com.br/casa


Eletrônicos



Conserte aparelhos quebrados
Conserte aparelhos quebrados em vez de comprar
aparelhos novos.

Cuide dos seus aparelhos
Use seus aparelhos eletrônicos até que eles
estejam quebrados. Será que você realmente
precisa de um novo smartphone? 

Carregador solar
Tente comprar um carregador solar para seus
aparelhos e desconecte seus aparelhos quando
não estiver em uso!

Aplicativo de uso de energia inteligente
Muitos dispositivos eletrônicos continuam usar
energia em modo de espera. Conecte os
dispositivos com o seu celular para monitorar
melhor o tempo de carregamento e de uso.

Baterias recarregáveis
Nunca mais fique sem baterias, e compre baterias
recarregáveis. Se não tiver como, leve as baterias
para um ponto de coleção, não jogue no lixo
comum!
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No dia a dia



Piquenique sustentável
Vai sair para um piquenique?
Evite pratos descartáveis,
canudos, copos e talheres e
escolha sempre a versão
reutilizável.

Xícara no seu carro
Mantenha uma xícara de café no
seu carro para usar no
Starbucks. 

Uma garrafa reutilizável
Leve uma garrafa de água
reutilizável, isto também te
ajuda a beber mais água ;)

Avisos digitais
Escolha por avisos digitais em
vez de avisos em papel (faturas,
bilhetes, extratos bancários, ...)
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Impressão frente e verso
Sempre imprime nos dois lados, e repense antes de
imprimir. Precisa ser imprimido mesmo?

A biblioteca
Pegue livros emprestados da biblioteca e compre
livros digitais. Ou por que não iniciar um projeto de
troca de livros em sua vizinhança?

Vá a pé
Vai fazer compras? Talvez você possa ir a pé ou de
bicicleta... Evite levar o carro para cada coisa que
você precisa fazer. 

Cozinhe
Não peça muita comida por aplicativos. Muitas vezes
vem com muita embalagem, é mais cara e
geralmente não é saudável. Se não tiver opção, peça
para tirar as embalagens descartáveis como talheres
e guardanapos
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No Jardim



A sua própria horta
Encontre inspiração no Pinterest
e cultive a sua própria horta de
hortaliças e ervas. Super
saudável e sem plásticos!

Inseticidas eco-friendly
Use inseticidas e fertilizantes
não tóxicos. Aqui temos uma
receita caseira com sabão de
coco.

Colha água da chuva
Colha água da chuva em um
barril. Você pode usar essa água
para regar as plantas ou para
limpar a casa. 

Opte por plantas nativas
Adquire só plantas nativas, elas
não precisam de muita água
extra e crescerão mais
facilmente.
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https://pecoh.com.br/sabao-de-coco-lixo-zero/
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Regue suas plantas de manhã
cedinho ou a noite
Regue suas plantas de manhã
cedo ou no final da tarde para
evitar a evaporação. Isto também
protegerá suas plantas contra
queimaduras do sol.

Compostagem
Além de comida, você também
pode compostar papel, flores,
folhas, cabelo, ...

Bico de fechamento automático
Utilize um bico de fechamento
automático em sua mangueira
para evitar desperdício de água,
especialmente na hora de lavar o
carro ou o terraço. Melhor ainda é
evitar de usar a mangueira e usar
uma ou duas baldes de água.



Ebaa! Agora você tem 75 maneiras de começar a sua
vida sustentável, então está na hora de começar!

Lembre-se de que mesmo uma pequena mudança já vai
começar a ter um impacto e o que quer que você seja
capaz de fazer, tenha orgulho de si mesmo por cuidar
de nosso planeta. Já estamos orgulhosos de você
mesmo por considerar fazer uma mudança!

A escolha por uma vida mais sustentável fará você se
sentir mais conectado à natureza e certamente lhe dará
uma sensação de gratificação. Deseja saber mais sobre
sustentabilidade? Consulte a seção de Blogs em nosso
website.

Um beijo!

Conclusão

Elise & Kim


