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Produtos naturais podem ser mais eficientes e são menos tóxicos que os tradicionais

PRATIQUE NATUREZA

Limpeza ecologicamente
correta

Arqu
ivo

Detergente
Opte pelos biodegradáveis. Para otimizar o uso

do produto, não coloque diretamente na esponja.
Escolha um recipiente de tamanho apropriado para
a quantidade de louça que costuma precisar lavar e
use-o exclusivamente para fazer o que costumo
chamar de “água de detergente”: Coloque uma
pequena quantidade de detergente no fundo do
recipiente e complete com água, preferencialmente
quente, misturando bem os dois. Água quente ajuda
na remoção de gorduras, limpa melhor e diminui a
quantidade de tempo que você precisa para lavar a
louça. Mergulhe a louça, esfregue e depois
enxague.

Abelhas
Apoiar projetos de apicultura

reúne alguns requisitos que o
coloca num elevado potencial de
inclusão, pois sob o ponto de vista
ambiental, econômico e social é
capaz de gerar ocupações
“socialmente justas”,
“ambientalmente corretas” e
“economicamente viáveis”, uma
das atividades econômicas que
mais se enquadra no conceito de
sustentabilidade propagada pelo
mundo.

faça diferente

BRUNA PINHEIRO

ESPECIAL PARA O MAIS VIDA

ada vez mais os cuidados
com a saúde deixaram de
ser restritos à alimentação
ou atividade física. Pensar
no que se usa para manter a
casa limpa também faz
parte dessa nova
consciência que alia bem
estar e preservação
ambiental. O uso de
produtos de limpeza
ecológicos é um bom
exemplo disso. Além de ter
a mesma eficiência dos
produtos tradicionais, os
ecológicos podem ser
feitos em casa, o que
diminui ainda mais o
contato com substâncias
tóxicas.

O armário onde ficam
guardados os produtos de limpeza é
considerado o local mais tóxico de uma
casa. Detergentes, sabão, desinfetantes,
solventes, entre outros produtos, são
compostos por substâncias químicas não
biodegradáveis, ou seja, que não se
decompõem facilmente, permanecendo
por muito tempo na natureza. 

Os malefícios dessas substâncias
atingem não só o meio ambiente, como a
nossa saúde também. “Mesmo em baixa
concentração, essas substâncias agridem a

pele, unhas e mucosas. Quando
descartados pelo esgoto, esses produtos
vão parar em rios e córregos causando
estragos ao meio ambiente, contaminando
milhares de litros de água e dificultando
muito o tratamento, sem contar a
contaminação de peixes e solo”, explica a
equipe do Coletivo Verde, Carol Guilen,
Nadia Cozzi e Thuanny Moraes.

O grupo que mantém um blog
(www.coletivoverde.com.br) com
material sempre atualizado sobre ações,

ideias e produtos envolvidos na causa
sustentável, dá dicas quanto ao uso de
produtos de limpeza menos nocivos. 

“O que pode ser feito para
minimizar os efeitos negativos é a
escolha de substitutos que agridam
menos o meio ambiente. Aamônia, por
exemplo, causa problemas
respiratórios, mas não é nociva ao meio
ambiente. Usá-la em um lugar bem
arejado é a melhor opção. Outro
exemplo é o uso do álcool, o que possui
em sua composição um teor maior de
etanol é o mais indicado, uma vez que o
etanol é derivado de plantas”, afirmam.

Entre os produtos de limpeza
tradicionais, os mais indicados são os
neutros. Isso porque o pH (índice de
acidez, neutralidade ou alcalinidade)
neutro interfere menos na natureza
devido a baixa toxicidade. Já os mais
perigosos são os detergentes e sabões,
por conterem tensoativos, substâncias
que agridem os ecossistemas aquáticos,
principalmente.

“O cloro, por exemplo, é uma
substância muito forte que altera a
composição do meio. Pode se tornar
uma substância tóxica muito resistente
em contato com matérias orgânicas
presente nos esgotos. O fosfato
presente, principalmente nos
detergentes também é uma ameaça
reduzindo o oxigênio e alguns

nutrientes dos rios. Os
amaciantes contêm
substâncias químicas
perigosas além de
fragrâncias sintéticas”, diz
o Coletivo Verde. 

Em casa - Preparar
produtos de limpeza
ecológicos não é tão
difícil e pode até ser
mais econômico.
Algumas trocas já fazem
a diferença, como o
multiuso por um pano
umedecido com bicarbonato
de sódio; o amaciante por meia
xícara de vinagre branco na água do
enxague (medida para tanque cheio); ou
o desinfetante por mistura de uma parte de
vinagre, uma de água, meia de
bicarbonato de sódio e gotas de essência
natural.

“Afalta de informação algumas vezes
nos leva ao erro, a simples leitura dos
rótulos de tudo o que compramos, sejam
alimentos, cosméticos e
produtos de limpeza nos
trará a consciência de
quantos produtos tóxicos
levamos para nossos lares e
nossa família. A
substituição por produtos
naturais ou até mesmo
produtos químicos que
prejudicam menos o meio
ambiente, com certeza, é uma
contribuição positiva”,
afirmam.

“Já temos no mercado
produtos de limpeza orgânicos e
também muitas empresas que já
estão se adaptando a esse novo
consumidor mais consciente e
sustentável”, finaliza a equipe do
Coletivo Verde.

Panfletos 

Recuse panfletos de rua se você não estiver
realmente interessado em ler. A maioria das
pessoas aceitam panfletos e jornais, que são
distribuidos gratuitamente nos semaforos da
cidade, de forma automática, gerando lixo
desnecessário. Se você sabe que o produto ou
serviço não te interessa, recuse o folheto! Pode
parecer indelicado, mas você estará evitando
que mais lixo seja produzido e mais recursos
naturais, além de água e energia, sejam
utilizados para produzir aquele material. Se
você pegar o folheto e depois não quiser mais,
jogue-o em um cesto de reciclagem.

Marcus Vaillant

ESPECIAL PARA O MAIS VIDA

Os colaboradores do Coletivo Verde dão uma receita

para limpar a casa toda e deixá-la brilhando:

Ingredient
es:

1 litro de água

1 pitada de sal

2 dedos de vinagre branco

6 gotas de limão

4 colheres de chá (cheias) de bicarbonato de sódio

Misture tudo e coloque em um borrifador. É possível

limpar o piso, azulejos e armários de uma casa com dois

quartos, sala, cozinha e banheiro com essa mistura.

Mistura sustentável

Marcus Vaillant

Detergentes em geral contêm
substâncias que agridem 

os ecossistemas aquáticos
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O vinagre, além de
agente de limpeza,
é também um bom

desinfetante

Divulgação

Depósito de
produtos de
limpeza é 
considerado 
o mais tóxico
da casa


