CIÊNCIAS
Unidade Temática: Matéria e energia.
Objetos do Conhecimento: Ciclo hidrológico e consumo consciente e Reciclagem.

Sustentabilidade
Sempre que ouvimos por aí a expressão sustentabilidade, vemos o seu nome associado a
uma maior conscientização sobre as diferentes formas de preservar o meio ambiente, não é
mesmo? Mas o que será que significa, exatamente, essa expressão? Para que ela serve?
Sustentabilidade é a ideia de utilizar a natureza para atender as necessidades da sociedade sem
comprometer as gerações futuras, de modo que elas também possam utilizar os meios naturais.
Assim sendo, temos que preservar o meio ambiente para garantir sua existência para as próximas
gerações a fim de que elas façam o mesmo.
Por isso, as pessoas e a sociedade em geral precisam elaborar e colocar em prática ideias
para realizar o desenvolvimento da sociedade de forma que não prejudique a natureza. É por esse
motivo que a expressão “sustentabilidade” é também chamada de desenvolvimento sustentável,
ou seja, manter a preservação da economia sem afetar os recursos naturais.
Portanto, seriam exemplos de ações sustentáveis: deter o desmatamento, plantar novas
árvores ou reflorestar áreas desmatadas, conservar os rios e demais cursos d'água, adotar
medidas para diminuir a necessidade de novos recursos naturais (tais como a diminuição do
consumo e a reciclagem), não poluir o ar, entre outras incontáveis medidas.
Assim, para que uma sociedade sustentável exista de verdade, é necessária a ação de
todos, tanto do governo na elaboração de leis rígidas para o meio ambiente e com uma
fiscalização correta quanto das instituições para conservarem os recursos naturais. Além disso,
todos nós, cidadãos, também temos essa missão. Dessa forma, devemos plantar árvores,
economizar água, diminuir o consumismo exagerado, produzir menos lixo, reciclar e assim por
diante.
A promoção da sustentabilidade no mundo tem sido um desafio, pois nem todos os países
estão, em termos práticos, dispostos a promover a conservação do meio ambiente, pois isso
implicaria reduzir determinadas ações, como a produção industrial poluidora, entre outras. Por
outro lado, é importante que todos compreendam a ideia de que desenvolvimento sustentável não
significa crescer menos economicamente, mas fazer a economia crescer com responsabilidade
ambiental
https ://escolakids.uol.com.br/geografia/sustentabilidade.htm

Copyright 2020 – Planneta Educação – Todos os direitos reservados

A partir da leitura do texto, responda em seu caderno:
1- O que é Sustentabilidade?

2- Cite 3 exemplos de ações sustentáveis mencionadas no texto.

Observe a charge abaixo e responda em seu caderno:

http://textoemmovi mento.bl ogs pot.com/2014/07/i nterpreta ca o -de-textos -6-e-7-a nos .html

3- Ao observar a imagem, que elementos você identifica como ação humana no meio
ambiente?
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