
Oi! Tudo bem por aí?
Julho está acabando e por aqui foi um mês para rever os hábitos com um
movimento que está ganhando cada vez mais força: o #JulhoSemPlastico!  

Se você não conhece ou não acompanhou conteúdos sobre, vamos te mostrar
a importância do tema! 

Afinal, nosso país, infelizmente, segue a tendência mundial do aumento do
consumo de plásticos descartáveis, material proveniente do petróleo e que
causa impactos negativos em toda sua cadeia produtiva, inclusive no pós-
consumo na poluição das cidades, rios e mares. 

O problema é maior ainda em plásticos de uso único: um canudo, por exemplo,
é usado durante 4 minutos e leva cerca de 200 anos para se decompor! 

A boa notícia é: existe saída e produtos que podem substituir muitos plásticos
que usamos hoje!

Conhecer o ciclo de vida de um produto para
fazer escolhas mais sustentáveis

 

Cada produto que compramos ou ganhamos tem um longo percurso percorrido antes de
chegar até nós e também um longo percurso a percorrer após ser descartado. Qualquer
produto que vem até nós consome muitos litros de água, matérias-primas, combustível, e
energia. 

E para analisarmos todo este processo de retirada, produção, distribuição e destinação
final dos produtos, há uma ferramenta didática usada principalmente para indústrias
chamada “análise do ciclo de vida do produto”. 

Camila Feiler <camilapetryfeiler@gmail.com>

[Test] Julho sem plástico: ações para o resto da vida 💌 
2 mensagens

Natália da Oudiser <contato@oudiserbrasil.eco.br> 28 de julho de 2020 11:56
Responder a: us16-0191b03d68-34758e74a2@inbound.mailchimp.com
Para: camilapetryfeiler@gmail.com



Analisar o ciclo de vida de um produto requer atenção e pesquisa. E por que isso é
importante para o nosso dia-a-dia? 

Porque são as nossas escolhas que determinam o sucesso ou fracasso de um
produto no mercado. O poder de optar por produtos que gerem menos desperdício de
energia e que sejam mais sustentáveis está totalmente nas nossas mãos. Dizer que o
mercado é que determina nossas escolhas é equivocado, pois produtos parados nas
prateleiras, param de ser produzidos. 

Quer saber mais? Confira o texto completo no nosso blog!

ECOdicas
 

O plástico filme virou um objeto
necessário em muitas cozinhas, mas será

que ele é assim insubstituível? 😳 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Se você respondeu que sim, dá uma
olhadinha na imagem e veja como é

possível mudar esse hábito - garanto que
vai sair mais barato pro bolso e vai ser um

bom negócio para o meio ambiente!
Afinal, o plástico pode levar até 450 anos

para se decompor…

 
Conhecer a realidade do nosso impacto é

fundamental para mudarmos a nossa
relação com a Terra! 

Por isso, fizemos uma seleção lá no
nosso Instagram com 5 documentários
imperdíveis para quem quer pensar a
situação e o impacto do plástico no

mundo!  

Quer ver? Só clicar aqui ou na imagem e
acessar o conteúdo!

Ficou com alguma dúvida? Tem alguma sugestão? Manda pra gente!  

Vamos conversando e construindo um futuro mais sustentável juntos. 

Abraços, 

Equipe Oudiser Brasil 
contato@oudiserbrasil.eco.br 
Desenvolvimento Sustentável
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