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Expediente

  Em um mundo globalizado e industrializado o consumo desenfreado está 
levando ao esgotamento dos recursos naturais do Planeta. Hoje, não é suficiente 
mais ser e sim ter, consumir e desperdiçar sem pensar nas conseqüências desas-
trosas destes atos, que destroem nossa capacidade de discernimento entre o que 
precisamos e o que queremos, e ao mesmo tempo, esgota com os recursos naturais 
que acreditamos, erroneamente, serem infinitos.
 Visando a qualidade de vida individual e coletiva devemos rever nossos 
modos de consumo. Consumir com consciência é uma reflexão urgente para conser-
vação do meio ambiente. Precisamos nos atentar para nossos hábitos, resistir aos 
impulsos dos desejos e passar a consumir com responsabilidade. Responsabilidade 
com o meio ambiente e com o mundo a nossa volta. 
  Quando pensarmos em consumir algo, devemos refletir sobre a saúde do 
nosso corpo e do Planeta, e escolher produtos simples e naturais, para não au-
mentar a poluição existente. Medidas simples como consumir consciente, reduzir o 
tempo do banho, apagar as luzes quando não usar, separar o lixo para reciclagem 
podem contribuir para um Planeta mais saudável.É justamente isto que o Guia do 
Consumidor Consciente quer mostrar e informar: que a nossa atitude em casa, 
no cotidiano e no trabalho é um primeiro passo para uma mudança mais ampla, 
complexa e permanente. 
 Vale lembrar que o consumo também pode se transformar em um podero-
so instrumento de cidadania, na medida em que passa a exigir compromisso das 
empresas com a questão ambiental e social e mais responsabilidade nos processos 
de produção. Portanto, a famosa, e para alguns já taxada tríade reduzir, reutilizar 
e reciclar deve se tornar o lema das novas gerações. Se não quisermos devastar 
o meio ambiente, e também nossa consciência enquanto cidadãos.
  Boa leitura e excelente prática!

Fontes e Links de Consulta: 
Ministério do Meio Ambiente ---www.mma.gov.br
Instituto Akatu pelo Consumo Consciente ---www.akatu.net
Instituto de Defesa do Consumidor --- www.idec.org.br
Compromisso Empresarial para Reciclagem --- www.cempre.org.br
Rede Brasileira de Informação Ambiental --- www.rebia.org.br
Instituto Ethos --- www.ethos.org.br
Instituto Ambiental Vidágua --- www.vidagua.org.br
Consumo Sustentável: Manual de Educação. Brasília: Consumers International/ MMA/
Idec, 2002.
Os desafios das políticas de Consumo Sustentável.  - Rio de Janeiro: Projeto Brasil 
Sustentável e Democrático: FASE; 1999.

Textos e Revisão: Letícia Passos Rezende e Katarini Miguel 
Diagramação: Paula Maria Prado e Katarini Miguel
Desenhos: Flávio Fagian 

Consumir com cidadania
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Você é um consumidor responsável? Responda as 
perguntas abaixo e confira:

Maior quantidade 
de alternativas A

Você é um consumidor 
consciente, parabéns! 
A cartilha vai lhe ajudar 
a ficar informado sobre 
novas dicas para sua 

família e amigos!

Maior quantidade 
de alternativas C

Você ainda não é  um 
consumidor responsável.

Estude atentatamente 
a cartilha e conheça as 

dicas de como consumir, 
reduzindo os  impactos 

no meio ambiente.

Maior quantidade 
de alternativas B

 Você está no caminho 
certo. ..

Leia a cartilha para  se 
informar melhor sobre 

o assunto, e coloque as 
dicas em prática!

2 Você reutiliza a água que deixa as 
roupas de molho para lavar o quintal 
ou o carro?
a) Freqüentemente
b) Às vezes
c)Nunca

1Seu banho costuma durar menos de 
10 minutos?
a) Freqüentemente
b) Às vezes
c) Nunca
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Você desliga o monitor do computador 
sempre que pára de utilizá-lo?
a) Freqüentemente 
b) Às vezes
c) Nunca 

5Você separa o lixo orgânico (restos de 
alimento, por exemplo) do reciclável 
(papel, plástico, metal e vidro) para 
encaminhar à coleta seletiva?
a) Freqüentemente 
b) Às vezes
c) Nunca 

3 6Você deixa o carro na garagem pelo 
menos 2 vezes por semana e vai ao 
trabalho ou a escola de transporte 
público, carona ou a pé?
a) Freqüentemente
b) Às vezes
c) Nunca 

Você costuma checar a procedência 
dos produtos que consome para 
verificar se possuem selo verde ou 
participam de algum projeto social/
ambiental?
a) Freqüentemente 
b) Às vezes
c) Nunca 
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  D e  t o d a  a  á g u a  d o  p l a n e t a , 97% é água salgada encontrada nos 
oceanos e mares, 2% formam as geleiras e apenas 1% é água doce utilizável dos 
rios, lagos e lençóis subterrâneos. Do total de águas superficiais (rios e lagos) do 
planeta, o Brasil possui cerca de 8%. Mas a demanda do consumo vem aumentando 
e o despedício também é um grande problema. Mas nós podemos colaborar. Fique 
atento: 

Tente limitar seus banhos em aproximadamente 5 
minutos. Feche a torneira enquanto se ensaboa.
Jamais escove os dentes ou faça a barba com a 
torneira aberta.
Deixar as roupas de molho, antes de lavar, ajuda a 
economizar água.
Ao esfregar a roupa com sabão use um balde com 
água que pode ser a mesma do molho,  e mantenha 
a torneira do tanque fechada. Tente usar água
 corrente somente no enxágüe.
As máquinas de lavar com abertura frontal gastam 
menos água que as de abertura superior.

Não regue as plantas em excesso nem nas horas quentes do dia ou em 
momentos com muito vento, muita água será evaporada ou levada antes de 
atingir as raízes.
Molhe a base das plantas, não as folhas.
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Para lavar o carro use balde em vez de 
mangueira.

Construa cisternas para o armazenamento 
da água da chuva. Baldes ou tambores no 
quintal, por exemplo,  podem captar água 
da chuva para ser utilizada para lavar o 
carro ou mesmo regar as plantas

você

plantas

carro

T
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Ao lavar a louça, use uma 
bacia ou a própria cuba da 
pia para deixar os pratos e 
talheres de molho por alguns 
minutos antes da lavagem.  
Depois, use água corrente 
somente para enxaguar.
Cheque sua casa contra 
vazamentos. Eles podem ser 
evidentes como uma torneira 
pingando ou escondidos, no 
caso de canos furados ou de 
vaso sanitário. 
Esteja sempre atento ao 
hidrômetro (ou relógio de 
água) da casa: feche todas 
as torneiras e desl igue 
os aparelhos que usam 
água, caso haja alteração 
nos números pode haver  
vazamentos. 

Para lavar verduras, use também uma bacia para deixá-las de molho (pode 
ser inclusive com algumas gotas de vinagre ou com solução de hipoclorito), 
só depois passe em água corrente
 Ao limpar a calçada, use a vassoura, e não água para varrer a sujeira. Depois, 
se quiser, jogue um pouco de água no chão, somente para “baixar a poeira”. 
Para isso, você pode usar aquela água que sobrou do tanque.
Aproveite sempre que possível a água da chuva. Você pode armazená-la em 
recipientes colocados na saída das calhas e depois usá-la para regar as plantas. 
Só não se esqueça de tampar esses recipientes para que não se tornem focos 
de mosquito da dengue.
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 Não utilize a mangueira para lavar calçadas e quintais, prefira usar a vassoura. 
Se for preciso água, use um balde.

Reutilize a água da máquina de lavar para limpeza externa da casa.

alimentação

CASA

T
ES                      Á  G  U  A



O  l i x o   s e   t o r n o u   u m   d o s   g r a n d e s  p r o b l e m a s   das metrópoles. 
No Brasil, cerca de 85% da população brasileira vive nas cidades. De acordo com 
o IBGE, 76% do lixo é jogado a céu aberto ou em lixões, o que acarreta em um 
problema de saúde pública. Muito deste lixo poderia ser encaminhado à reciclagem, 
mas falta comprometimento. Estima-se que o país perca  4 bilhões de dólares por 
ano por não saber reaproveitar seus resíduos. Mas você também pode fazer a sua 
parte. Saiba como: 

...................................................................................................................................... ........................................................................................

  Não jogue lixo nenhum na rua. Essa 
atitude traz sérios problemas aos 
moradores nas épocas de chuva, 
com entupimento de bueiros e 
estrangulamento dos corredores de 
água.

  Aproveite integralmente os alimentos. Talos, folhas, sementes e cascas têm 
grande valor nutritivo e possibilitam a variação no seu   cardápio.
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lixo orgânico
  Lixo orgânico são as sobras de 
comida, casca de frutas e legumes, 
restos de varrição, papéis molhados 
e engordurados,  lenços de papel, 
absorventes higiênicos, fraldas des-
cartáveis, tocos de cigarro, enfim, 
materiais que devem ser encamin-
hados para o aterro sanitário. 

  Não jogue lâmpadas, pilhas, baterias de celular, restos de tinta, embalagens 
de agrotóxicos ou produtos químicos no lixo. As empresas que os produzem sao 
obrigadas a recolher este produto

lixo eletrônico

   Informe-se na Secretaria do Meio Ambiente sobre a coleta de pilhas, baterias, 
lâmpadas fluorescentes, pneus, óleos, galhos, materiais recicláveis e qualquer 
outro material que você tenha dúvida. Mantenha-se informado e faça a sua parte.
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  Separe o lixo e encaminhe os produtos para reciclagem. Tente organizar em seu 
edifício, rua, bairro ou condomínio um sistema de coleta seletiva. Cada morador separa 
em sua residência materiais como vidro, plástico, latas de alumínio, papel, papelão 
e material orgânico, colocando-os em locais próprios. Informe-se na prefeitura sobre 
sistema de coleta seletiva e participe!

reduzir, reutilizar, reciclar

  Doe livros, roupas, brinquedos e outros bens usados que para você não têm mais 
serventia, mas que podem ser úteis a outras pessoas.

  Recuse os descartáveis: prefira o coador de pano, os alimentos fora das bande-
jas de isopor, o copo de vidro, o guardanapo de pano, enfim, todo produto que se 
possa usar novamente, em vez de jogar fora. Assim, você economiza os recursos 
naturais e diminui a quantidade de lixo na sua cidade.

  Leve sua própria sacola de lona, tecido ou fibras naturais no mercado e na feira 
para evitar as sacolinhas de plástico. Elas são responsáveis por 10 % do lixo do 
Brasil e demoram mais de 100 anos para se decompor na natureza.

  Os materiais separados para a coleta de materiais recicláveis devem ser limpos 
e livres de resíduos. Passe um pouco de água dentro das embalagens como caix-
as longa vida, latas de conserva, garrafas de bebidas, para tirar apenas o excesso 
dos produtos destas embalagens, e então encaminhá-las para reciclagem.

NÃO RECICLÁVEIS:

Tubos de televisão, espelhos, isopor, 
acrílico, fotografias, fitas adesivas

  Evite o acúmulo de materiais não utilizáveis como pneus, restos de construção, 
utensílios em desuso, panos, móveis velhos e outros. Ache um modo de reuti-
lizá-los ou informe-se sobre como destiná-lo corretamente. Não os jogue em 
terrenos baldios, rios ou córregos. Quando contratar um caçambeiro, carroceiro 
ou qualquer outro veículo para transportar esses materiais, certifique-se que o 
transportador está encaminhando seus resíduos para os locais autorizados. A 
deposição de matérias em locais não autorizados e regularizados é crime passível 
de multa. 



 

 

 

 

    Os restos das podas de árvores, limpezas de jardim, capinação e varrição de fol-
has também tem coleta especial. Não acumule essa matéria orgânica em terrenos 
ou vias públicas e não coloque fogo. Um dos principais causadores da poluição do 
ar nas cidades são as queimadas. Quando colocamos fogo em quaisquer resíduos 
prejudicamos nossa saúde com a poluição do ar e podemos provocar incêndios 
descontrolados. Essa prática é criminosa e passível de multas. 
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lixo verde

  Não troque o óleo do carro na rua, 
ou em oficinas em que não conheça o 
destino dado a ele. 

  Não jogue o óleo de cozinha no ralo, 
é o mesmo que despejá-lo diretamente 
num rio, ou lago. O óleo jogado no 
chão pode se infiltrar no solo e con-
taminar mananciais. Um litro de óleo é 
capaz de poluir um milhão de litros de 
água potável. O óleo pode ser usado 
para produzir sabão, biodisel entre 
outros produtos.

  Pilhas, esponjas de aço, grampos, 
cerâmica, papel carbono, papeis metálicos, papéis plastificados, cabos
de panelas, tomadas elétricas, embalagens de biscoito não são recicláveis e de-
vem ser encaminhados para o aterro sanitário.

ÓLEO

outros resíduos

  Os resíduos de saúde, ou seja, o lixo 
hospitalar é altamente contaminante  por 
conter medicamentos, agulhas, seringas  
e curativos deve ter coleta e deposição 
diferenciada. Procure informações no 
seu município



Descongele o freezer periodicamente.
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N e n h u m   p a í s   d o m u n d o   v i v e   s e m   e n e r g i a.  Pessoas, empresas, 
indústrias, estão cada vez mais dependentes , e a maioria das fontes são limitadas 
e geram grande impacto no meio ambiente - como o petróleo, as usinas nucleares 
e as  hidrelétricas.  A solução mais próxima e rápida é a economia do recurso, que 
deve começar em casa, com práticas responsáveis. Confira: 

Evite o uso do chuveiro elétrico em horários de maior 
consumo: entre 18h e 19h30min.  Procure mantê-lo 
na posição verão. 

Na hora de comprar lâmpadas, dê preferência à 
lâmpadas fluorescentes. Elas são mais econômicas 
e duram mais.
Evite acender lâmpadas durante o dia. Aproveite 
melhor a luz do sol, abrindo janelas, cortinas e 
persianas.

Instale-a num lugar arejado, longe do sol. 
Evite abrir a porta  da geladeira muitas 
vezes. 
Não guarde alimentos ou líquidos quentes.   

Use máquina de lavar louça e roupas somente 
quando estiver com toda sua capacidade 
preenchida. 
Use o ferro elétrico quando juntar uma quantidade 
grande de roupas para passar. 
Não ligue o ferro junto com outros aparelhos 
elétricos. 
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Apague as lâmpadas dos ambientes quando estiverem desocupados.

Quando for se ausentar por muito tempo o 
ideal é esvaziar a geladeira e desligá-la.
Sempre desligue aparelhos eletrônicos, in-
clusive da tomada, quando deixar de utilizar.

Na hora de comprar uma geladeira, leve 
em conta a eficiência energética certificada 
pelo selo Procel – Programa de Combate ao 
Desperdício de Energia Elétrica. 

T
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O u t r o   p ro b l e m a   a m b i e n t a l   é   a   p o l u i ç ã o, que pode se manifestar 
de diversas maneiras. Gases tóxicos causam problemas respiratórios e contribuem 
para o aquecimento global. O barulho pode causar estresse, e a poluição visual 
atrapalha a estética urbana das cidades. Além disso, a poluição também atinge rios 
e córregos e compromete a qualidade da água. Mas todos estes problemas  também 
podem ser amenizados através do consumo consciente. Saiba como...

Não deixe o carro ligado 
quando estiver parado em 
c o n g e s t i o n a m e n t o s  o u 
conversando junto à calçada. 
F i l t r o s  s u j o s  t a m b é m 
consomem combustível : 
mantenha-os limpos. Você 
estará economizando petróleo, 
contribuindo com  o ar limpo,  
e poupando dinheiro.
A cada quilômetro rodado, um 
automóvel lança no ar 430 
gramas de dióxido de carbono, 
um dos principais responsaveis 
pelo aquecimento global. 
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Evite o desperdício em qualquer âmbito da sua vida. 
Pense antes de consumir!

Reduza, Reutilize e Recicle seu lixo e sua vida 
Não espere ninguém começar, comece você mesmo e agora!

Se você deixar de usar seu carro um dia por semana (considerando que seu 
percurso diário seja de 20 km), você deixará de emitir por ano cerca de 440 kg 
de dióxido de carbono na atmosfera, o vilão do aquecimento global
Respeite a capacidade de carga máxima de seu veículo. Quanto maior a carga, maior 
o consumo e o desgaste geral.
Em  engarrafamentos intensos, onde você percebe que as paradas vão ser 
demoradas, desligue o motor.
Na hora de trocar o óleo do carro, não jogue o mesmo no lixo ou no esgoto. Os postos 
de gasolina guardam o óleo e entregam para a coleta especializada. Ele pode ser 
utilizado para, por exemplo, lubrificar máquinas em indústrias.

P O L U I Ç Ã O
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- A empresa possui canal de comunicação permanente para responder às solicitações 
dos consumidores?
- Tem programas de uso racional de água e energia?
- Tem programa de coleta seletiva de lixo não-industrial?
- Atua para corrigir os desgastes ambientais eventualmente causados por suas 
atividades?
- Avalia os impactos de seus processos ou de seus produtos/serviços sobre o meio 
ambiente e atua preventivamente para minimizá-los?
- Apóia ou promove ações externas à empresa voltadas à proteção ou qualidade do 
meio ambiente?
- Têm alguma certificação ambiental, como ISO 14.000, FSC, Procel e outros?
- Considera a garantia de origem lícita de todos os produtos e materiais que utiliza ou 
revende?
- Discute com os fornecedores os impactos ambientais causados no processo de 
produção de seus produtos e serviços? 
- Oferece aos clientes programas de orientação quanto ao uso correto de seus produtos 
e serviços?

 As empresas relacionam-se com 
o meio ambiente causando impactos de 
diferentes tipos e intensidades. Uma 
empresa ambientalmente responsável 
deve supervisionar suas atividades de 
maneira a identificar estes impactos, 
tentando amenizar aqueles que são 
negativos e ampliar os positivos. 
 A e m p r e s a  r e s p o n s á v e l 
desenvolve projetos e investimentos, 
visando o equilíbrio ambiental entre o 
uso de recursos naturais e o impacto 
causado por suas atividades. 

(Escala AKATU de Responsabilidade Social Empresarial)
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  A preocupação com o meio 
ambiente deve ser considerada a 
cada produto, processo ou serviço 
que a empresa desenvolve ou planeja 
desenvolver. Além de disseminar 
para outras empresas as práticas 
e conhecimentos adquiridos neste 
sentido.
 Você, como consumidor, pode 
escolher comprar produtos destas 
empresas responsáveis, estimulando 
assim, sua produção e incentivando 
aque las  que  respe i tam o  me io 
ambiente. 

PROCURE SABER

....
....................................................................................... .........

.......................................R E S P O N S A B I L I D A D E
       E M P R E S A R I A L



INSTITUTO AMBIENTAL VIDÁGUA
Sede Nacional

Av. Cruzeiro do Sul, 26-40 Jd. Carolina
Bauru - SP CEP: 17032-000

(14) 3281-2633 contato@vidagua.org.br 
Programa Mata Atlântica

R. Ester Young da Silva, 19, B. Guaricana 
 Iguape - SP  CEP: 11920-000  

(13) 3841-4956  contatoiguape@vidagua.org.br

Realização:

Desenvolvimento:

www.vidagua.org.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
            www.bauru.sp.gov.br

SECRETARIA MUNCIPAL DO MEIO AMBIENTE
Av. Nuno de Assis, 14-60 Jd. Santana
Bauru - SP CEP: 17020-310
(14) 3235-1080  meio_ambiente@bauru.sp.gov.br


