
CONSUMO CONSCIENTECONSUMO CONSCIENTE



Deser�ficação: Falta de água,  vegetação, ou por causa do clima ou das ações humanas no meio ambiente.

Camada de ozônio: Capa protetora que esta em volta da Terra, a uns 25 km de altura, 

que nos protege dos raios ultravioletas do sol.

Aquecimento global: É a elevação da temperatura do planeta, gerando sérias complicações como: 

furacões, secas, enchentes, ex�nção de milhares de animais e vegetais, derre�mento dos pólos

Olá amiga, Olá amigo! Tudo bem? 

É um prazer para nós estar aqui novamente!Nesse encontro vamos conversar sobre 
Consumo Consciente. 

Você já ouviu falar disso? 

Para começar nossa conversa, queremos trazer algumas informações. 
Você sabia que dos 7 bilhões de seres humanos que vivem no planeta, mais de 50% 
vivem em cidades. E que no Brasil a população urbana é ainda maior - mais de 84% das 
pessoas vivem amontoadas alimentando um modelo de vida que é cada vez mais 
insustentável. Crescemos a um ritmo de 80 milhões de novos habitantes no planeta 
por ano. É muita gente, concorda? 

Vocês já se perguntaram como estão os nossos níveis de consumo e de desperdício? 
Vocês já ouviram falar que a Natureza já está apresentando sérios sinais de 
esgotamento, com a contaminação dos recursos hídricos, a desertificação, a 
destruição da camada de ozônio, o aquecimento global, a escassez e falta de água, o 

uso de agrotóxico? Esses são alguns exemplos das conseqüências do nosso 
comportamento sobre o Meio Ambiente e que já está afetando a vida diária de muitos 

de nós. O desaparecimento de matas, de animais e plantas, infelizmente, já é uma 
triste realidade. 

Vejam um exemplo: Somente em 2012 foram descartados no Brasil, 200 milhões de 
telefones celulares. Será que era mesmo preciso que cada um desses celulares fosse 
trocado por um novo? Será que as próximas gerações poderão continuar consumindo 
da mesma forma que consumimos hoje? Consumir com consciência é também um 

desafio da Agroecologia e mais, é um desafio para todas as pessoas que estão no 
mundo. 

É urgente mudarmos nossos hábitos consumistas. Precisamos valorizar o bem-estar 
em vez de consumir sem pensar. Nós podemos fazer isso? Acreditamos que sim. Nosso 
objetivo nesse encontro é trazer a seguinte reflexão:  Ter mais ou Viver Melhor? 
Esperamos que reflitam sobre este assunto e  compartilhem suas idéias com a gente!  

Um forte abraço, 

Equipe Curupira-CTA 



Pense. Pense muito antes de 
comprar qualquer coisa.

                            Reutilizar
         Uma excelente forma de ajudar o mundo. 

Pense nisso...
Reu�lize os objetos que você não usa mais.

Organize feiras de trocas com seus amigos e amigas.

Use roupas, brinquedos e materiais escolares em bom 
estado de outras pessoas.

Se você trocar os símbolos pelas letras, vai descobrir 
uma mensagem que nos alerta para o consumo consciente! 

Mensagem importante! 

Sempre quando  objetos, sapatos, roupas ficam gastos ou velhos logo queremos jogá-los fora e 

comprar outros. Você certamente já usou a roupa do seu irmão ou irmã, ou um sapato de um tio, 

primo, ou amigo que não cabia mais neles, não é? Pois bem, reutilizar as coisas que temos e 

aproveitar as coisas de outras pessoas contribui muito para reduzir a produção e o consumo que tanto 

prejudica a natureza, nossa fonte de vida!



se

Você sabe cuidar da natureza ? 

nascente



Supere os desafios brincando com seus amigos.

Adaptado do material 
do CAA-NM.

SAF’s

O que você faria ?

SAF’s



Pe g a da  Eco ló gica  é  um a m e dida  da  áre a  (e m  h e cta re s  g loba is, q ue  a bra ng e m  te rra  e  
á g ua ) qu e  ocu pa m os  p ara  a co ns truçã o de  pré d ios  e  rod ovia s  e  pa ra  o cons um o d a á g ua , 
do so lo pa ra  p la ntio s, d a vida  m a rinha  e  d e  ou tros  e le m e n tos  que  com põe m  a  
biod iv e rs id ade  d o pla ne ta .Pa ra  s e  obt e r a  Pe g ad a E cológ ica ta m bé m  s ã o cons ide ra da s  a 
e m is s ã o de  ga s e s de  e fe ito  e s tufa  (p rin cip a lm e nte  o  g ás  carb ônico -  C O 2) na  a tm o s fe ra  e  
a  pre s e nça  de  po lu e nte s  no  a r, na  á g ua  e  no s olo.O s  re su lta do s nos  d ão  um a idé ia  de  
com o um  indiv íd uo, cida d e  ou pa ís  util iz a  os  re cu rso s na tura is , co nfo rm e  os  há bitos  de  
con su m o e  e stilos  de  v id a. E s s e  uso  de  re cur so s de v e  s e r com pa tíve l com  a ca pa cida de  
na tura l do pla ne ta  e m  re g e ne rá - los . N o e nta nto,  o s da do s re ce n te s m os tra m  que  e s ta m os  
con su m ind o e m  m é dia 50%  a  m ais  d o qu e  a  ca p acida de  de  re p os ição  do  pla ne ta . Is s o 
s ig nif ica  q ue  p re cis a m os  de  u m  p la ne ta  e  m e io p ar a m a nte r nos s os  pa drõ e s de  v id a 
a tua is . 

In stituto  N a cio na l de  Pesqu isa s E spa cia is  -  IN PE  

Quantos planetas Terra são necessários para sustentar seu estilo de vida? 

1- Com que freqüência você come carne 
vermelha?  
a) Nunca 

b) Com pouca freqüência (três porções 
por semana) 
c) Ocasionalmente (uma porção por dia) 
d) Freqüentemente (uma porção por dia 
no almoço e outra no lanche da tarde ou 
jantar) 
e) Sempre (duas ou mais porções por dia 

no almoço, no lanche da tarde e no 
jantar) 

2- De onde vêm os alimentos que você 
consome? 
a) Da horta da sua casa e pomar 

b) A maior parte de feiras. Poucas vezes 
compra em supermercados 
c) Normalmente em supermercados e 
poucas vezes em feiras  
d) Sempre de supermercados 

3- Quantas vezes por ano você compra 
sapatos e roupas novas? 
a) Uma vez por ano 

b) Duas vezes por ano 
c) Três vezes por ano 
d) Uma vez por mês 
e) Mais de uma vez por mês 
 

4- Com que freqüência sua família 
compra eletrodomésticos e 
equipamentos eletrônicos (televisores, 

computadores, aparelhos celulares etc)? 
a) somente quando quebram e precisam 
ser substituídos 
b) ocasionalmente troco por versões 
mais modernas 
c) troco sempre por aparelhos mais 
modernos 

5- Como você descarta o lixo produzido 
em sua casa? 
a) Não preocupa em separar o lixo  

b) Em duas lixeiras, uma para recicláveis 
e outra para não recicláveis. Não 
preocupa  com a separação de pilhas e 
baterias 
c) Em duas lixeiras, uma para recicláveis 
e outra para não recicláveis. Pilhas, 
baterias, materiais eletrônicos e 

lâmpadas são encaminhadas a postos de 
recolhimento (em  bancos, farmácias, 
empresas de telefonia e outros postos de 
coleta) 
d) Em uma única lixeira, pois não existe 
coleta seletiva onde você mora. 

6- Que meio de transporte você usa com 
mais freqüência? 
a) Carro 

b) Bicicleta ou normalmente se locomove 
a pé  
c) Transporte público  
d) Carro, mas procuro fazer os percursos 
curtos a pé ou de bicicleta 

PEGADA AGROECOLOGICA



 
7- Você consome refrigerantes com que 
frequência? 

a) Nunca 
b) Raramente (uma vez por semana ou 
menos) 
c) Ocasionalmente (três vezes por 
semana) 
d) Freqüentemente (uma vez por dia ou 
mais) 

8- Quanto tempo você gasta no banho 
diário? (somando o tempo gasto em 
todos os banhos que você toma em um 

dia) 
a) acima de 26min 
b) de 16 a 25min 
c) de 5 a 15min 
d) de 5 a 10min 

9- Que quantidade você consome de 
alimentos (barras de chocolate, doces) 
que contém açúcar refinado? Exemplo: 

Uma barra de chocolate possui 
aproximadamente 100 mg. 
a) Menos de 100 g por semana 
b) Mais de 100g por semana 
c) Nunca consumo produtos açucarados 

10- Sua família usa lâmpadas 
econômicas (fluorescentes e LED)? 
a) Não usa 

b) poucas lâmpadas são econômicas 
c) Metade das lâmpadas  são econômicas 
d) Todas as lâmpadas são econômicas 

Fonte:  Global Footprint Network,  adaptado por Fabiano 

Scarpa, da equipe de Comunicação 
Inst itucional da Rede CLIMA 

Pegada larga (mudanças de hábitos já!)  
Se você fez menos de 35 pontos, precisa rever seus hábitos de consumo e seu estilo de 
vida! Você vive de forma insustentável, pois demanda muito mais recursos do que a 
capacidade natural de regeneração, pelo planeta. 
Dica: Pense duas vezes antes de comprar algo novo. Verifique se o produto antigo não 
atende mesmo às suas necessidades e, caso esteja quebrado ou com problemas, se não 

pode ser consertado. Separe o lixo em orgânico e inorgânico - não custa nada! 

Pegada moderada (atenção) 
Se você fez de 35 a 49 pontos, sua pegada é moderada. Seu estilo de vida está um 
pouco acima da capacidade natural de regeneração de recursos pelo planeta, de modo 
que seu padrão de consumo demanda moderadamente mais do que a Terra pode repor. 
Dica: Procure fazer a pé ou de bicicleta os percursos curtos do dia a dia. Utilize o carro 
somente para percursos longos. 

 
Pegada bacana 
Se você fez de 50 a 70 pontos, Parabéns!! Você está de olho nas questões ambientais e 
busca ter qualidade de vida sem agredir o meio ambiente. 
Dica: Compartilhe com seus amigos formas ter uma vida mais sustentável. 

 



APOIO :

CTA- Centro de Tecnologias Alternativas 
da Zona da Mata. Sitío Alfa- Violeira
Zona Rural - Viçosa/ Minas Gerais 
CEP: 36.570-000  Tel: 38922000
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