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RESUMO 

 
O objetivo deste trabalho é analisar se o consumidor que destina inadequadamente 
os resíduos sólidos de seus pós consumo responde ambientalmente pelos danos 
gerados ao meio ambiente. Diante disso, também houve a necessidade de mostrar a 
importancia do consumo sustentável, e se os consumidores realizam de forma 
correta o descarte de seus pós consumos. 
O presente trabalho também apresentou a importancia da aplicação do princípio do 
poluidor – pagador, e também mostrou a necessidade de realizar a preservação, e 
elencou o que leva o consumidor a realizar o consumo desenfreado, por fim, foi 
destacado a importancia da empresa em colaborar com consumo sustentável. Para 
a realização deste trabalho foi utilizado o método hipotético dedutivo. 
 
Palavras-chave: Consumidor. Meio Ambiente. Sustentabilidade.  
 
 

Sustainable Consumption  
 
ABSTRACT 
 
The objetctive of this article is to analyze whether the consumer who improperly 
disposes of solid waste from his post-consumption environmentally responds to the 
damage generated to the environment. Given this, there was also a need to show 
the importance of sustainable consumption, and if consumers correctly dispose of 
their after consumption. 
The present work also presented the importance of applying the polluter pays 
principle, and also showed the need to carry out preservation, and listed what leads 
consumers to carry out unrestrained consumption, finally, was highlighted the 
importance of the company in collaborating with sustainable consumption. To 
perform this work, the hypothetical deductive method was used. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho visa analisar as responsabilidades dos consumidores 

frente ao consumo sustentável, posto que cada vez mais se vê a necessidade de 

que seja realizado o consumo consciente, para a preservação do meio ambiente.  

Diante disso, para que se possa haver o consumo sustentável é preciso saber 

se os consumidores que destinam inadequadamente os resíduos sólidos de seus 

pós consumo respondem ambientalmente pelos danos gerados.  

Para isso será analisado a importância da aplicação do princípio do poluídor-

pagador, tendo em vista que este princípio inclui todos os custos da preservação, da 

reparação e da repressão causadas ao meio ambiente. 

 Vale ressaltar que o artigo 225 da Constituição Federal (1988), assegura que 

todos têm direito ao meio ambiente equilibrado, sendo dever do poder público e da 

coletividade defendê-lo, protegê-lo para as presentes e futuras gerações. 

Por fim, será analisado os danos causados através do descarte incorreto do 

pós-consumo, e o que leva o consumidor a realizar o consumo exacerbado que 

pode acabar causando danos ao meio ambiente. Também será destacada a 

necessidade de realizar a preservação do meio ambiente e de seus recursos 

naturais, e será mostrado a responsabilidade do direito Brasileiro frente ao consumo 

sustentável. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

1 CONSUMO SUSTENTAVEL 

 

1.1 O QUE É O CONSUMO SUSTENTAVEL 

 

Conforme a Conferência das Nações Unidas sobre desenvolvimento 

Sustentável (UNCSD, 1994), consumo sustentável, é o uso de produtos e serviços 

que respondem a necessidade básica e proporcionam uma qualidade de vida 

melhor, tendo em vista que a utilização de recursos e matérias toxicas, como os 
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resíduos poluentes seriam minimizados, diante disso não colocaria em risco as 

necessidades das gerações futuras. 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (2016), consumo Sustentável 

envolve a escolha consciente por produtos que possuem menos recursos naturais e 

possam ser reciclados e reaproveitados. 

Antonio Carlos Efing (2011, pag. 125), ressalta que consumo consciente, faz 

os consumidores se tornarem pessoas de controles críticos do desenvolvimento 

sustentável. Para que se possa conceituar consumo sustentável é necessário que se 

entenda o que é consumo consciente, diante disso consumo consciente nada mais é 

aquele que se preocupa com as futuras gerações e as perspectivas de vida, possui 

o objetivo de atender as necessidades básicas protegendo o meio ambiente para 

que o mesmo não seja agredido. (ANTONIO CARLOS EFING, 2011, PAG. 125). 

Em julho de 1992, no Rio de Janeiro durante a conferência das Nações 

Unidas, foi criada a agenda 21, no qual em seu capitulo 4 relata as mudanças sobre 

os padrões de consumo, ressaltando a necessidade de mudar os padrões 

insustáveis de consumo. (BRASIL, MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE, 2016). 

A agenda 21, conceitua desenvolvimento sustentável como o novo modelo de 

civilização, possuindo como objetivo realizar mudanças nos padrões de 

desenvolvimento através da inclusão de princípios éticos, fazendo com que seja 

atendida as necessidades atuais, sem que seja causado prejuízos as futuras 

gerações, e assim possa promover uma melhor qualidade de vida para as 

comunidades, fazendo com que seja realizada implantação de soluções para 

combater a degradação ambiental e a desigualdade econômica (BRASI, 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2016) 

Consumo sustentável, são as escolhas de produtos e serviços 

ecologicamente correto, e sua vida útil possa ser estendida, fazendo com que possa 

ser reaproveitado e reutilizado através da reciclagem eficiente. (RIBEIRO E VEIGA 

2011). 

 

 

2 CONSUMIDORES FRENTE AO CONSUMO SUSTENTAVEL 

 

2.1 DA RESPONSABILIDADE DOS CONSUMIDORES FRENTE AO 

CONSUMO SUSTENTAVEL 
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De acordo com o código de Defesa do Consumidor, artigo 2º, caput: 

consumidor é toda pessoa física e jurídica que adquire ou utiliza um produto ou 

serviço como destinatário final, diante disso, o sistema de proteção as relações 

jurídicas de consumo protegem a coletividade de práticas comerciais abusivas, a 

oferta, publicidade, cobrança de dívida, também protege da celebração contratual à 

domicilio ou por internet, e das cláusulas abusivas (EFING, 2011) 

Conforme expresso pela resolução 70/186 instituída pela ONU (2015), os 

consumidores deverão ser informados referentes suas escolhas de consumo, porem 

cabe ao consumidor optar pelo consumo sustentável. 

Ocorre que consumo sustentável vai além de apenas realizar compras 

consciente, pois abrange comportamentos que visam que o meio ambiente seja 

preservados, que é o caso por exemplo de diminuir a utilização de automóveis, 

realizar a reciclagem de produtos e preservar a economia de energia, com o objetivo 

de buscar o desenvolvimento de uma consciência ecológica (SHAMDASANI, CHON-

LINE E RICHOMOND, 1993). 

Fontenelle (2010), ressalta que consumo sustentável está associado a 

sustentabilidade, tendo em vista que os consumidores deverão possuir 

responsabilidades para consumir de forma consciente.  

Diante disso, consumo sustentável pode ser considerado como uso de 

produtos e serviços que oferecem uma qualidade de vida melhor e preservam as 

futuras gerações (UNCSD, 1994). 

Considera-se como elemento importante do consumo sustentável o ciclo de 

vida do produto, no qual é definido por conjuntos de atividades que inclui a compra, 

o uso, a manutenção e o destino final dos produtos. (OECD, 2002). 

De acordo com a Organização para a Cooperação e desenvolvimento 

Econômico (OECD), um dos principais contribuidores para os problemas ambientais 

são os consumidores, tendo em vista que os mesmos causam alterações climáticas, 

poluição de aguas, solo e produção de resíduos (OECD, 2002). 

Efing (2011), informa que o consumidor só irá se tornar a gente capaz de 

interagir com o mercado de consumo a ponto de influenciar somente as 

manutenções das empresas socioambientais corretas, para que o consumidor possa 

ter conscientização crítica é necessário que haja informações e educação para que 

seja adotado valores socioambientais norteadores de suas opiniões. 
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Vale ressaltar que na medida em que o consumo consciente passa a ser 

exigido, o consumidor além de pleitear seus direitos constitucionais, irão se tornar 

consumidores consciente do impacto de seu próprio consumo e através disso, 

passarão a escolher fornecedores que possuam as responsabilidades 

socioambientais (EFING, 2011) 

 

 

2.2 ESCALA AMBIENTAL REALIZADA POR RIBEIRO E VEIGA 

 

A escala ambiental realizada por Ribeiro e Veiga (2011), foi realizada em 

2009 com 512 estudantes, os procedimentos realizados por Ribeiro e Veiga foram 

baseados nas recomendações de especialistas como: Netemeyer, Bearden e 

Sharma (2003), Hair et. Al. (2005) e Harrington (2009). 

Ribeiro e Veiga (2011), realizaram a escala ambiental para que pudessem 

investigar quem são os consumidores ecologicamente responsáveis, diante disso, foi 

realizada uma pesquisa com 512 estudantes de uma Universidade Federal, as 

amostras foram divididas em duas subamostras, no qual foram realizadas analises 

fatoriais exploratórias e confirmatórias.  

Nessa escala ambiental foram incluídos 13 itens, com 4 dimensões que 

seriam: Consciência Ecológica, que indicaria as preferias dos consumidores por 

adquirirem produtos ecologicamente corretos; Economia de Recursos, que se refere 

ao uso e desperdício de agua e energia elétrica; Reciclagem, que é referente as 

fases que terá que realizar o descarte e o cuidado com o meio ambiente, referente 

ao fim do ciclo de vida dos produtos; por fim, a Frugalidade, que está relacionada a 

compras e reutilização dos produtos adquiridos. (RIBEIRO E VEIGA, 2011). 

Gonçalves – Dias (2009), também realizou uma escala ambiental, no qual 

tinha como objetivo medir a consciência ambiental dos consumidores, diante disso 

foi realizada uma pesquisa com 341 graduandos de uma instituição de São Paulo, 

após a realização de alguns aprimoramentos, foram colocados 16 itens divididos em 

5 fatores, que foram compostos por: Consumo Engajado, Preocupação com o Lixo, 

Boicote via de Consumo, Mobilização e Ambiente Doméstico. 

Através da realização da pesquisa, foram encontrados quatro perfis diferentes 

referente a conscientização ecológica, que são os: ativistas (que foram destacados 

pelo consumo engajado, que seria 24% da amostra), os críticos (que apresenta uma 
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alta média dos escore para o fator de boicote ao consumo, que se encaixaria em 

35% da amostra), os descomprometidos (nesse perfil se encaixam os que não 

possuem preocupação com o lixo, que seriam 14% da amostra), e os passivos (que 

se destacam pelos fatores baixos dos fatores boicote via de consumo, que seriam 

27% da amostra) (GONÇALVES – DIAS, et. al. 2009) 

Referente a escala ambiental de Ribeiro e Veiga (2011), esta foi dividida em 

dois grupos, no qual durante um estudo exploratório 302 estudantes responderam a 

escala inicial que é composta por 20 itens, como alguns itens tiveram que ser 

excluídos por apresentarem baixa qualidade, foi realizado outro estudo com 200 

estudantes, ao contrário do estudo realizado anteriormente, este obteve resultados 

satisfatórios, apresentando qualidade e confiabilidade. 

Com o objetivo de alancar se os consumidores estavam praticando o 

consumo sustentável, a Universidade Feevale -  Gestão e Desenvolvimento, v. 16, 

n.1 (2019), realizou a criação de dois questionários, tendo em vista que um dos 

questionários era para os consumidores que estavam cursando a graduação em 

meio ambiente, já o outro questionário era para consumidores em geral do varejo 

supermercadista.  

O questionário realizado pela Universidade foi baseado na escala ambiental 

de Ribeiro e Veiga (2011), no qual é composta por 13 itens e subdivididos em 4 

dimensões, que seriam a: consciência ecológica, reciclagem, frugalidade, economia 

de recursos. Além desses 13 itens subdivido, foram realizados a criação de duas 

perguntas abertas para os estudantes de graduação que seria: Quando voce está 

fazendo suas compras, você pensa em preservar o meio ambiente? Explique e de 

exemplos; já para os consumidores de varejos as perguntas elaboradas foram: 

Durante as suas compras e escolhas de produtos, você pensou em preservar o meio 

ambiente? Explique e de exemplos. (UNIVERSIDADE FEEVALE, GESTÃO DE 

DESENVOLVIMENTO, V.16, N.1, 2019). 

Através da pesquisa realizada pela Universidade Feevale (2019), chegou-se à 

conclusão que o consumo sustentável é praticado por 78, 5% dos estudantes da 

graduação em meio ambiente, já entre os consumidores em geral, apenas 40,5% 

realizam o consumo sustentável. Diante dos fatos relatados, fica-se claros que os 

consumidores que estão na graduação em meio ambiente, praticam mais o consumo 

sustentável do que os outros consumidores, diante disso, a explicação seria que os 

consumidores que estão na graduação possuem mais informações e conhecimentos 
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pelo fato de estar realizando o curso de meio ambiente ou pelo fato de suas 

características estarem mais ligadas a temas que envolvem o meio ambiente. 

(UNIVERSIDADE FEEVALE, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO, V.16, N.1, 2019). 

Por fim, o objetivo da escala ambiental criada por Ribeiro e Veiga (2011), era 

investigar as causas relacionadas aos traços de personalidades e ao consumo 

sustentável. 

 

 

3 DA NECESSIDADE DE CONSUMO 

 

3.1 DO CONSUMO DESENFREADO 

 

Como diz Gorz (2005), a cultura do consumo surgiu através da necessidade 

de encontrar consumidores para a produção industrial, que surgiu no final da 

Primeira Guerra Mundial. Já Rifkin (2001), acredita que o consumo está relacionado 

a luxuria, e foi a partir do século XX que aconteceu uma metamorfose da cultura 

produtora, para a cultura do consumo. 

Rifkin (1995), ainda acrescenta que diante disso ocorreu a necessidade de 

mudar a perspectiva de que as compras respondiam as necessidades práticas e as 

considerações irracionais, sendo que só assim ocorreu o aumento do consumo. 

Já Feathertone (1991), acredita que para a cultura do consumo ser 

identificada serão necessários três requisitos que seriam: 1) Concepção Econômica 

(que está relacionada a expansão capitalista de mercadorias, que deu origem a 

acumulação da cultura material, na forma de bens, locais de compras e consumo), 

2) Concepção Sociológica (no qual as mercadorias são utilizadas, para que as 

pessoas possa criar um vínculo com elas), 3) Concepção Psicológica (envolve o 

prazer de que as pessoas tem de consumir cada vez mais, no qual faz despertar o 

desejo de consumir,  no qual produzem nas pessoas excitações físicas e prazeres 

estéticos).  

Vale destacar que o ato de consumir vai além da utilização dos produtos, 

fazendo com que sua natureza seja multidisciplinar, no qual só a sociologia, 

antropologia, economia e psicologia poderá explicar (CALCLINI, 2006). 

O economista Coase (1960), expressa que é de extrema importancia que o 

preço do mercado reflita sobre os custos das degradações ambientais e de 
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escassez de recursos, ou seja, o poluidor terá que arcar com os custos dos danos 

que ele ocasionou. 

Já Cmmad (1991), afirma que a deterioração ambiental possa gerar danos ou 

até mesmo reverter o desenvolvimento econômico. Diante disso, é importante que 

seja esclarecido que o consumo sustentável respeita e preserva os recursos 

ambientais, ou seja, o consumo sustentável irá atender as necessidades das 

presentes gerações e irá preservar as futuras gerações.  

 Cooper (2002), acrescenta que o consumo sustentável, é a compra e o uso 

de bens e serviços que atende as necessidades das pessoas, fazendo que haja uma 

minimização da degradação ambiental, ou seja, o consumo sustentável irá preservar 

os recursos ambientais. 

Ferreira (2005), acrescenta que além do conceito de sustentabilidade, 

também há o conceito de insustentabilidade, que é quando ocorre a aceleração dos 

processos bio-geoecologicos, o consumismo desfreado destrói o equilíbrio do 

ecossistema, diante disso, é necessário que seja evitada a escassez e o 

esgotamento de recursos naturais. 

 

3.2 DA FALTA DE RACIONALIDADE HUMANA E A DIFICULDADE NA 

BUSCA DA SUSTENTABILIDADE 

 

De acordo com Butzke, Zienbowickz e Cervi (2006), os cidadãos e os Estados 

têm que assumir suas responsabilidades, no qual o objetivo seria proporcionar uma 

sadia qualidade de vida para as presente e futuras gerações, para disso, é 

necessário que os cidadãos e o Estado salvem a natureza, para que isso ocorra é 

preciso que os princípios éticos e jurídicos sejam respeitados.  

Enrique Leff (2001), acredita que a degradação ambiental se manifesta em 

forma de crise de civilização, pelo qual é marcado pelo modelo de modernidade, que 

é rígido pelo predomínio do desenvolvimento da razão tecnológica sobre a 

organização da Natureza (LEFF, 2001, PAG.17). 

Leff (2001), acrescenta ainda que, para a teoria da economia e nas práticas 

de desenvolvimento, a sustentabilidade visa a necessidade de reestabelecer o lugar 

da natureza, fazendo com que seja implementada condições ecológicas para que 

assim possa ser assegurado um futuro para a humanidade.  
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De acordo com Ost, (1997), se o homem destrói o meio ambiente, ele 

também poderá reconstruir. O ser humano é o responsável pela natureza, tendo em 

vista, que foi o ser humano que modificou e continua modificando a natureza, diante 

disso, é necessário que seja pensado nas futuras gerações, realizando a 

preservação para que se possa ter um meio ambiente equilibrado (OST, 1997). 

Butzke (2006), alerta que é necessário que seja reduzido o consumo de 

recursos naturais renováveis, pois só assim a natureza irá possuir tempo de renova-

los, e além disso, iria permitir que a ciência e a tecnologia realizassem pesquisas 

para descobrirem outros recursos naturais. 

O crescimento econômico não pode ser considerado sem que seja relatada 

as poluições e degradações causadas pelo ser humano (MICHEL BACHELET, 

2004), tendo em vista que a base do desenvolvimento das relações produtivas está 

na natureza, o homem e o Estado devem visar a proteção e a conservação do meio 

ambiente, até mesmo porque não há separação material entre a economia e a 

ecologia, o desenvolvimento econômico é a garantia de uma melhor qualidade de 

vida combinado com o equilíbrio na distribuição de renda e nas condições de vida 

mais saudáveis (DERANI, 2001, pag. 242).  

O desenvolvimento sustentável colocou o ser humano no centro de seus 

objetivos, no qual propôs qualidade de vida e desenvolvimento pleno de sua 

potencialidade. A sustentabilidade busca reconciliar o contraditório do dialético do 

desenvolvimento, no qual seu objetivo é proporcionar o crescimento econômico 

como um processo sustentável, visando assegurar o equilíbrio ecológico e a 

igualdade social (LEFF, 2001). 

Com o desenvolvimento sustentável será promovido, a regeneração de 

projetos de vidas que são fundados no potencial ecológico das entidades e dos 

territórios (LEFF, 2001).  Diante disso é importante que o desenvolvimento 

sustentável, seja o aproveitamento ecologicamente sustentável da natureza em prol 

das populações locais, pois faria com que essas populações passassem a preservar 

e conservar a biodiversidade em favor de seus próprios interesses (IGNACY 

SANCHES, 2002) 

Sanchs (2002), salienta que os direitos das futuras gerações só serão 

garantidos se a biodiversidade for protegida. Por fim, a sustentabilidade encontra 

suas razões no pensamento e no saber, em identidades e sentidos que mobilizam a 

reconstrução do mundo (LEFF, 2011) 
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4 DA NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO 

 

4.1 DA NECESSIDADE DE PRESERVAR O MEIO AMBIENTE 

 

A crise ambiental exige que a humanidade passa a ter uma mudança de 

mentalidade, fazendo com que busquem novos valores e passem a enxergar que a 

natureza não é apenas uma fonte de lucros e sim um meio de sobrevivência para as 

espécies que vivem no planeta (MARÇAL, 2005) 

A poluição e a degradação do meio ambiente fizeram com que os seres 

humanos passassem a reconhecer a qualidade do meio ambiente em que vive, 

tendo em vista de que não tem como melhorar a qualidade de vida sem que haja 

uma melhora da qualidade ambiental (ELY, 1998). De acordo com Primavesi (1997), 

o meio ambiente não é apenas o espaço em que se vive, mas sim o espaço em que 

vivemos. 

Referente aos impactos ambientais a Resolução do CONAMA nº 01/1986, 

salienta que impacto ambiental é qualquer alteração nas propriedades físicas, 

químicas e biológicas, no qual foram causadas por formas de matérias ou energias 

resultantes das atividades humanas. 

Pode-se considerar que o impacto ambiental é um processo de mudanças 

ecológicas e sociais, que são ocasionadas por perturbações nos ambientes, os 

impactos ambientais são descritos no tempo e incidem diferentemente causando 

alterações nas classes sociais e reestruturando o espaço (COELHO, 2004) 

Hames (2004), acredita que os impactos das atividades estão relacionados as 

suas necessidades de existência, no qual absolve, transforma e produz resíduos. 

Antes a poluição ambiental era estudada apenas por seus locais, e as soluções 

eram aplicadas de formas localizadas, os impactos ambientais estão sendo cada vez 

mais exibido na atualidade, como exemplo desses impactos é o aumento de 

produção de resíduos sólidos típico do mundo atual e do processo capitalista, vale 

ressaltar que foi através do processo capitalista que o consumo passou a ser 

incentivado com o objetivo de fomentar o desenvolvimento econômico (HAMES, 

2004) 
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O ser humano necessita que meio ambiente esteja ecologicamente 

equilibrado, pois só assim irá poder ter uma sadia qualidade de vida, ocorre que 

para isso é necessário que o estoque de capital natural possa ser preservado e que 

seja permitido o desenvolvimento das futuras gerações, pois só assim poderemos 

alcançar e ser considerado uma sociedade sustentável (MARQUES,2005) 

Considera-se desenvolvimento sustentável, quando as necessidades das 

gerações atuais são atendidas, sem que seja comprometido os direitos das futuras 

gerações, diante disso, é necessário que as necessidades econômicas, ambientais e 

sociais sejam preservadas (VALLE,2004) 

Marcelo Abelha (2019), informa que no ano de 2010 foi produzido 60,8 

milhões de toneladas de resíduos sólidos, conforme dados elencados pela 

Associação Brasileira Empresas de Limpezas Públicas e Resíduos Especiais 

(ABRELPE), a média de lixos gerado por pessoa no Brasil foi de 378 KG. 

De 60,8 milhões de toneladas de lixo, 6,05 milhões dessas toneladas não 

foram coletadas e acabou sendo despejada no meio ambiente, gerando poluição dos 

rios, lagos, córregos, nascentes, solos e lenções freáticos, a ABRELPE, informa 

ainda que 22,9 milhões de toneladas/ano receberam destinação inadequada, sendo 

despejadas em lixões e aterros que são controlados, mas não possuem tratamento 

de gases e chorume (ABELHA RODRIGUES, 6ºed. 2019) 

De acordo com a World Wid Fund For Nature – WWF (2019), o Brasil é o 4º 

(quarto) maior País que mais produz lixo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, 

da China e da Índia. O diretor geral da WWF, Marco Lambertine afirma que o 

sistema de descarte da produção de lixo encontra-se “falido”, diante disso é de 

extrema importancia que os comportamentos da população sejam mudados, 

Lambertine ressalta que este sistema utilizado não possui responsabilidade e que 

cada vez mais os plásticos estão sendo descartados na natureza. 

WWF (2019) ainda acrescenta que o descarte realizado de forma incorreta 

acaba gerando danos ao meio ambiente e entre esses danos destaca-se o 

estrangulamento de animais devido o descarte incorreto do pós-uso, foi registrado 

que mais de 2.170 espécies de animais incluindo, mamíferos, repteis, pássaros e 

peixes já sofreram o estrangulamento no qual ocasiona lesões agudas e crônicas e 

até mesmo a morte desses animais.  

 

4.2 DO POLUIDOR PAGADOR 
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De acordo com o princípio do poluidor pagador o poluidor terá que arcar com 

os danos que ele causou ao meio ambiente, este princípio é usado para alocar 

custos das medidas de prevenção e controle da poluição, para encorajar o uso 

racional dos recursos ambientais escassos e também, para evitar distorções do 

comércio internacional e investimentos, diante disso, é denominado de princípio do 

poluidor-pagador (ABELHA RODRIGUES, 2011) 

 Este princípio traz que o poluidor deverá suportar os custos do implemento 

das medidas acimas mencionadas, decididas pelas autoridades públicas para 

assegurar que o ambiente possa ficar num nível aceitável (ABELHA RODRIGUES, 

2011)  

A OCODE (1992, pag. 12) estabelece que: 

 

O princípio utilizado para  alocar os  custos da preservação e meios 

de controle da poluição, no qual objetiva o uso racional dos recursos 

naturais, chame-se Princípio do Poluidor Pagador, o objetivo deste 

princípio é fazer com que o poluidor suporte os custos de manter as 

atividades acimas mencionadas e este princípio também assegura 

que meio ambiente esteja em um estado aceitável, vale esclarecer 

que os custos dessas medidas reflita nos custos dos bens e serviços 

que geram poluição na produção os no consumo. 

 

O princípio do poluidor pagador não poderá ser limitado apenas ao conceito 

de compensação de danos causados pela poluição, não se pode esquecer que o 

conceito do princípio do poluidor pagador é mais amplo e inclui todos os custos de 

prevenção, reparação e repressão que foram causados ao meio ambiente 

(BENJAMIN, 1993) 

A OCDE (1995), estabelece que o princípio do poluidor pagador no plano 

teórico, é uma regra de bom senso econômico, político e juridico, sendo um princípio 

instrumental para a realização do Direito Ambiental. Referente ao plano pratico, este 

se revela através dos instrumentos imediatos ou direitos que seriam as medidas 

administrativas e o controle penal, instrumentos indiretos ou mediatos, são os que 

buscam o controle da degradação e por fim os instrumentos híbridos ou mistos 

(OCDE, 1995) 
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De acordo com Herman Benjamin, 1993, pag.226 

 

Todo dano ambiental, queiramos ou não, gira entorno do princípio do 

poluidor pagador, já que é este que orienta ou deve orientar sua 

vocação redistributiva, ou seja, sua função de enfrentamento das 

deficiências do sistema de preço. Por trás do princípio poluidor-

pagador está a pergunta: quem paga pelos danos ambientais? O 

Estado -  e, a partir dele, todos os contribuintes – ou o próprio 

poluidor?  

 

Alexandra Aragão (2014), enumera os principais pontos do princípio do poluidor 

pagador: 

 

a) Criação de normas claras e congruentes de proteção 

ambiental, no qual irá definir quem são os destinatários, o conteúdo 

da obrigação, os prazos, os limites, as atividades, meios, processos, 

precauções, prevenções e obrigações; 

b)  A atualização e correção das normas de acordo com a reação 

dos poluidores, a limiar de aceitabilidade da qualidade do ambiente, 

novos conhecimentos científicos e tecnológicos; 

c) Dever de realizar as ações públicas de proteção ao meio 

ambiente financiadas pelos poluidores, dentre elas as medidas 

públicas de despoluição ativa, de precaução e de prevenção da 

poluição; 

d) Obrigação em prestar auxílio a vítimas com receitas 

proveniente da política do ambiente;  

e) Por fim o dever de cria, sancionar, aplicar e cumprir as normas 

por auditorias administrativas ambientais e processos judiciais, 

controle e a aplicação das normas através da administração, controle 

das exceções do princípio do poluidor pagador, controle das ações 

públicas de proteção do ambiente na sua compatibilidade com o 

princípio e controle das providencias dos fundos dos de auxílios as 

vítimas. 

 

Diante disso fica-se evidente que o poder público são os destinatários diretos, 

no qual necessita da intervenção do legislador para que seja definido o âmbito 
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subjetivo, o conteúdo, a extensão e os limites das obrigações dos poluidores 

(VILLAR EZCURRA, 2006)  

Vale ressaltar que de acordo com o economista Coase (1960), é de extrema 

importancia que o preço do mercado reflita sobre os custos das degradações 

ambientais e de escassez de recursos, ou seja, o poluidor terá que arcar com os 

custos dos danos que ele ocasionou, diante disso, deve sim ser aplicado o princípio 

do poluidor pagador ao consumidor que prejudicou o meio ambiente realizando o 

descarte incorreto de seus pós uso. 

Por fim, se o homem destrói o meio ambiente, ele também poderá reconstruir, 

tendo em vista que o ser humano é o responsável pela natureza, pois é o ser 

humano que realiza modificações na natureza, diante disso, é necessário que seja 

pensado nas futuras gerações, realizando a preservação para que se possa ter um 

meio ambiente equilibrado (OST, 1997). 

 

 

5 RESPONSABILIDADE NO DIREITO BRASILEIRO FRENTE AO 

CONSUMO SUSTENTAVEL 

 

As empresas desempenham um papel importante referente a promoção do 

consumo sustentável (MICHAELIS, 2003). Também foi reconhecido que as 

empresas foram fundamentais na criação de tecnologia e riqueza no qual 

transformou a sociedade no século XX, fornecendo e produzindo boa parte dos 

produtos que as pessoas consomem, diante disso fica-se evidente que as empresas 

também são formadoras dos impactos ambientais (JACKSON & MICHAELIS, 2003) 

Michaelis (2003), acrescenta que pode ser promovido pelas empresas três 

tipos de mudanças com base no consumo sustentável: 1º) o desenvolvimento de 

novas tecnologias e praticas; 2º) mudanças nos incentivos econômicos e legais, que 

permeiam a produção e o consumo; 3º) mudanças nos valores e discursos que 

moldam a cultura dos negócios, governos, sociedade civil e mídia. 

A promoção do consumo sustentável é um dos principais objetivos do 

desenvolvimento sustentável, tendo em vista que seu propósito é alcançar a 

eficiência energética e de recursos, além de desenvolver infraestrutura sustentável e 

uma melhor qualidade de vida (DUBEY et. al. 2006) 
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De acordo com Fuchs & Loreck (2006), há duas dimensões para a produção 

do consumo sustentável: a primeira dimensão seria com ênfase na eficiência do 

consumo associada aos recursos utilizados nos processos produtivos, no qual 

poderá ser alcançada através de melhorias tecnológicas, a segunda dimensão será 

com foco nas mudanças macroestruturais, tendo que possuir abrangência e clareza 

das ações e estratégias para que seja promovido o consumo sustentável em níveis 

mais amplo.  

Devido ao foco de negócio em sustentabilidade, aumentou-se a oferta em 

produtos e serviços mais limpos (MIER, 2017). Ocorre, que também a uma 

necessidade de que alterações sejam realizadas nos modelos de negócios e nos 

sistemas que suportam, para que os desafios atuais e futuros impostos pela 

sustentabilidade possam ser superados (PEATTIE, 2007). 

De acordo com Michaelis (2003), a cidadania corporativa envolve altos 

padrões de condutas éticas das empresas para seus stakeholders. A cidadania 

corporativa ocorre através da incorporação de práticas responsáveis das empresas 

nas dimensões econômica, legal, ética e filantrópica, assim sendo, um bom cidadão 

corporativo atende aos seus interesses econômicos, também cumprirá o que está 

estipulado nas leis, e possuirá comportamentos éticos (CARROLL, 1998) 

É de extrema importancia que as empresas desenvolvam culturas que sejam 

de acordo com os valores de seus funcionários, investidores, clientes e 

comunidades nas quais as empresas operam, terá que ter também foco no 

entendimento mais amplo das mudanças que serão necessárias para que sejam 

minimizados os impactos ambientais das atividades de produção e de consumo 

(MICHAELIS, 2003) 

Referente ao marketing é necessário que seja combinado com a 

responsabilidade sócio ambiental, pois é através do marketing que poderá ser 

realizado mudanças cultural e coletiva, tendo em vista que este possui grande 

influência sobre a sociedade e sobre os consumidores (MICHAELIS, 2003) 

Não se pode esquecer que o fornecedor que vincular informação ou 

publicidade, será obrigado a observar a veracidade do que está ofertando, tendo em 

vista que as informações constantes na oferta iram integrar um futuro contrato 

(EFING, 2011). Realizar a disponibilização de informações de produtos por meios de 

selos ou rótulos, é um meio de que os consumidores sejam informados dos aspectos 
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ambientais dos produtos, fazendo com que os mesmos sejam auxiliados ao adquirir 

determinados produtos (MIER, 2017) 

Referente a implementação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

Efing (2011), informa que a legislação assegura em seu capitulo III que o poder 

público, as empresas e a coletividade são responsáveis por assegurar as 

observâncias da Política Nacional de Resíduos Sólidos, tendo em vista que esta 

responsabilidade também é estendida ao consumidor comum. 

Efing (2011), acrescenta ainda que as embalagens devem ser fabricadas com 

materiais que poderão ser reutilizados ou reciclados, diante disso poderá ser 

utilizado rotulagens do tipo autodeclaração para informar se as características são 

benéficas ao meio ambiente, que estão presentes em determinados produtos e 

serviços, como por exemplo os biodegradáveis, retornabilidade, eficiência energética 

e o uso de materiais recicláveis (MIER, 2007) 

Clark (2007) informa que 30% a 80 % dos impactos ambientais são decididos 

na fase de concepção, diante disso, é necessário que seja adotado princípios de 

ecoeficiência e a avalição do ciclo de vida dos produtos. A melhoria na ecoeficiencia 

do consumo, significa que ocorreu uma redução no consumo de recursos por 

unidade de consumo, como por exemplo, a agua, a energia e outros recursos 

(FUCHS & LOREK, 2005) 

Referente a logística reversa, é necessário que os consumidores colaborem, 

tendo em vista que não basta apenas ser realizado a separação de seus resíduos 

sólidos, tem que ocorrer a necessidade de que os cidadãos colaborem com a 

logística reversa (EFING, 2011). 

Os fabricantes, importadores, distribuidores e fornecedores, são obrigados a 

estruturar e implementar o sistema de logística reversa, mediante retorno dos 

produtos após ser utilizados pelos consumidores, vale ressaltar que os produtos que 

entram na logística reversa são os: agrotóxicos (seus resíduos e embalagens), as 

pilhas e baterias, os pneus, os óleos e lubrificantes de vapor de sódio e de mercúrio 

e de luz mista, os produtos eletrodomésticos e seu componente (EFING, 2011) 

Além desses produtos elencados o sistema de logística reversa também é 

estendido aos produtos comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou de 

vidros e ao demais produtos que são considerados de risco ao meio ambiente 

(EFING 2011) 
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Por fim Antonio Carlos Efing (2011), acrescenta que o poder público não 

deveria apenas regular, punir, gerir e fiscalizar o descumprimento dessas medidas, 

mas deveria proporcionar educação para o consumo consciente, através disso, os 

consumidores se tornariam mais críticos e exigentes com as regras ambientais 

estipuladas. 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

 

O estudo referente ao consumo sustentável revela que é de extrema 

importancia que os seres humanos mudem seus comportamentos e passem a 

preservar cada vez mais o meio ambiente. 

Referente a escala ambiental realizada por Ribeiro e Veiga (2011), e pela 

Universidade FEVALLE (2019), mostra que os consumidores que possuem uma 

formação voltada para o meio ambiente realizam de forma consciente o consumo 

sustentável, já os consumidores que não possuem essa formação e não tem tanto 

contato com o meio ambiente, realizam bem menos o consumo sustentável do que 

os que possuem formação na área ambiental. 

Diante disso, fica-se notável a necessidade de que seja levado para as salas 

de aula cada vez mais a importancia de preservar o meio ambiente e realizar o 

consumo de forma sustentável, pois só assim os direitos das futuras gerações 

poderão ser assegurados. 

Através do consumo sustentável os consumidores irão passar a ter 

responsabilidades com o meio ambiente, assim sendo, esses consumidores se 

tornaram pessoas crítica e passaram a adquirir produtos e serviços de formas 

conscientes. 

O presente trabalho também mostrou que o consumo desenfreado está 

crescendo cada vez mais, Rifklin (2001), acredita que o consumo está relacionado a 

luxúria, na necessidade de adquirir cada vez mais produtos e satisfazer o seu ego, já 

Calclin (2006), diz que o ato de consumir vai além da utilização dos produtos. 

É de extrema importancia ressaltar que a falta de racionalidade humana 

acaba prejudicando a busca pelo consumo sustentável. Exposto isso, é importante 
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que os recursos naturais passem a ser preservados, pois a base do 

desenvolvimento das relações produtivas está na natureza, sendo dever do Estado e 

do ser humano preservar, conservar, proteger o meio ambiente, para as atuais e 

futuras gerações. 

As empresas também possuem um papel importante para a realização do 

consumo sustentável. Diante disso, as empresas poderão utilizar o marketing junto 

com a responsabilidade ambiental. 

A implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, (lei 12.305/2010), 

fez com que as empresas passassem implementar a logística reversa, mas para que 

a logística reversa funcione é necessário que os consumidores colaborem 

devolvendo os seus pós consumo de forma correta para as empresas poderem 

realizar a logística reversa. 

Por fim, também foi elencado neste trabalho a importancia do princípio do 

poluidor-pagador, e como diria OST (1997), se o home tem a capacidade de destruir 

o meio ambiente, ele também terá a capacidade de reconstruir o que ele danificou. 

O princípio do poluidor-pagador não inclui apenas a compensação dos danos 

causados pela poluição, mas inclui também todos os custos da prevenção, 

reparação e repressão que foi causado ao meio ambiente (BENJAMIM, 1993) 
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