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Todo produto ou objeto que utilizamos para atender as 
nossas necessidades são fabricados com recursos 
naturais, cuja extração e beneficiamento podem trazer 
prejuízos ao meio ambiente. 

Pensando em melhorar essa situação surgiu a ideia do 
CONSUMO CONSCIENTE, que busca atender as 
necessidades humanas escolhendo produtos ou 
procedimentos que diminuam os impactos negativos e 
aumentem os impactos positivos ao meio ambiente e a 
sociedade. O Consumo Consciente é o ato de adquirir e 
usar bens de consumo, alimentos e recursos naturais 
de forma a não exceder as necessidades. 
 

/ergengenharia
/ergsocioambientalsocioambiental

CONSUMO 
CONSCIENTE

˝Além de ser uma questão de cidadania, as atitudes de consumo consciente 
ajudam a reduzir os gastos e a preservar o meio ambiente.

Ÿ Optar pela util ização de produtos duráveis, 
substituindo os descartáveis: um bom exemplo é o 
uso de sacolas retornáveis;

Ÿ Estimular a produção das comunidades locais e optar 
por produtos regionais.

Ÿ Valorizar o consumo de produtos orgânicos que, são 
benéficos à saúde, e cuja produção envolve práticas 
de respeito ao meio ambiente. 

Ÿ Compartilhar produtos de uso individual sempre que 
possível: como a carona solidária e a utilização de 
transporte público;

Ÿ Optar por produtos sustentáveis, como aqueles com 
o selo Procel, que certifica eletrodomésticos que 

gastam menos energia, além de proporcionar 
economia para o consumidor;

Ÿ Substituir as lâmpadas comuns por fluorescentes.

Ÿ Optar pelo uso de combust íveis  verdes 
(Biocombustíveis), evitando os combustíveis 
fósseis (gasolina, diesel, etc).

Ÿ Fazer impressões em folhas de rascunho sempre 
que possível.

Ÿ Utilizar mais as opções virtuais mais do que as 
opções materiais: como livros, discos e filmes 
baixados em aparelhos MP3;

Ÿ Evitar o desperdício de alimentos e favorecer o 
reaproveitamento de produtos;

Você sabia que a Pegada Ecológica é o 
indicador mais conhecido quando se fala em 
medir os impactos da ação humana sobre o 
meio ambiente?

FICOU CURIOSO? 

ENTRE NO SITE ABAIXO 
E CALCULE A SUA PEGADA!!!

WWW.PEGADAECOLOGICA.ORG.BR

DICAS PARA PRATICAR O CONSUMO 
CONSCIENTE:


