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FIXANDO... 
 

O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
 
 

Sustentabilidade é uma maneira de ver e agir no mundo que considera 

a interação que existe entre o econômico, o social e o ambiental 

O termo significa a maneira de organizar a sociedade e as 
pessoas, de forma que suas necessidades sejam supridas sem prejuízos 
ao meio ambiente e às outras espécies de seres vivos. 

 
O mais interessante é que não é uma meta difícil de ser alcançada, 

basta apenas ter boa vontade, organização e deixar de pensar apenas 
em nós mesmos, lembrado que em nosso planeta há bilhões de pessoas, 
muitas delas em condições de vida lamentável e que pequenas ações 
podem dar grandes resultados, mesmo que seja a longo prazo.  

Essas ações abrangem vários níveis de organização, desde a 
vizinhança local até o planeta como um todo. 

Muitas empresas e profissionais de diversas áreas já estão 
buscando e desenvolvendo soluções sustentáveis, veja alguns 
exemplos: 

Produtos verdes: são produtos produzidos com tecnologia menos 
agressiva ao meio ambiente. Muitas empresas de aparelhos eletrônicos 
já estão usando esse sistema. Esses produtos gastam menos energia na 
produção e são feitos de materiais duráveis e que não agridem o meio 
ambiente. 

Exemplo:   A Apple faz parte do sistema EPEAT (uma 
ferramenta de validação ambiental de produtos eletrônicos) 

 

Cidades inteligentes: são cidades em que os governantes e a 
população já têm em mente a preservação do meio ambiente e a 
qualidade de vida de seus cidadãos. Os projetos que são colocados em 

prática em cidades desse tipo devem estar em equilíbrio com o meio 
ambiente e com os princípios de sustentabilidade. Tudo deve ser 
pensado em uma cidade inteligente: coleta seletiva, processamento do 
lixo reciclável, diminuição da poluição, tendo mínimo possível, eficiência 
e economia no consumo de energia, acessibilidade para a população, 
plantio de árvores, etc. 

Exemplo: A cidade de Curitiba. 

 

Envolvimento da população 

É lógico que para que a ideia de sustentabilidade tenha sucesso, 
a população deve ter responsabilidade e envolvimento com as questões 
ambientais. É preciso que cada um comece a fazer a sua parte, a partir 
do que é possível, mas tendo sempre visão de futuro, do que pode ser 
melhorado. 

Várias pessoas e sociedades já estão mais próximas desse 
conceito e não se arrependeram de promover a mudança de hábitos, 
como por exemplo, trocar as sacolas plásticas por sacolas permanentes, 
não abrir mão da reciclagem de lixo, evitar usar veículos particulares, 
partindo para os públicos que não poluem o ambiente, etc. 

 
 POR QUE TUDO ISSO É IMPORTANTE? 

 
A adoção de ações SUSTENTÁVEIS garante a médio e longo 

prazo um planeta em boas condições para o desenvolvimento das 
diversas formas de vida, além de garantir que haja recursos naturais 
necessários para as próximas gerações, possibilitando a manutenção 
dos recursos naturais (florestas, matas, rios, lagos, oceanos) e 
garantindo qualidade de vida para todos. 

 

E você??? Como faz sua parte para contribuir para um planeta 
sustentável? 
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Curiosidades 

Apesar de ser muito antiga, a reciclagem só foi levada a sério pela 
civilização atual a partir da década de 1970, época em que ganharam 
força os movimentos pela preservação do planeta, impulsionados 
principalmente pela primeira crise do petróleo, e a as pessoas 
começaram a pensar na importância de criar estratégias para o 
reaproveitamento dos recursos naturais.                                                    

 (fonte: Guia dos Curiosos) 
 

 

EXERCITANDO...  

1 - Escreva quais são os aspectos que envolvem a 
sustentabilidade. 

OS ASPECTOS: SOCIAL, ECONÔMICO E AMBIENTAL.  

2 – O que as ações sustentáveis garantem? Por que precisamos mudar 
nossas atitudes? 

GARANTEM QUALIDADE DE VIDA A TODOS E RECURSOS 
NATURAIS PARA AS FUTURAS GERAÇÕES. 

PRECISAMOS MUDAR NOSSAS ATITUDES PARA QUE HAJAM 
RECURSOS NATURAIS  

3 – O que são produtos verdes e cidades inteligentes? 

PRODUTOS VERDES SÃO AQUELES QUE USAM TECNOLOGIA 
MENOS AGRESSIVA AO MEIO AMBIENTE. 

CIDADES INTELIGENTES SÃO AQUELAS EM QUE O GOVERNO E A 
POPULAÇÃO TEM PREOCUPAÇÃO COM O AMBIENTE E A 
SOCIEDADE. 

4 – Cite pelo menos um fator que vêm causando desequilíbrio no 
funcionamento do nosso planeta e escreva o que pode ser feito para que 
não prejudique o nosso futuro? 

(RESPOSTA PESSOA) 

DESMATAMENTO. PARA QUE O DESMATAMENTO NÃO 
PREJUDIQUE O FUTURO É NECESSÁRIO O REFLORESTAMENTO. 

 

5 – O crescimento econômico por si só é capaz de garantir qualidade de 
vida a todos? Explique. 

NÃO, POIS MESMO COM O CRESCIMENTO DA ECONOMIA VEMOS 
DESIGUALDADE SOCIAL E IMPACTO AMBIENTAL. 

6 – Segundo o que aprendemos, o que são os óculos da 
sustentabilidade? 

SÃO UMA NOVA MANEIRA DE VER E AGIR. 

7 – Leia a tirinha abaixo: 

 

Qual é a relação da fala da mãe de cebolinha com o tema 

sustentabilidade? 

A RELAÇÃO É A MUDANÇA DE HABITOS. PRECISAMOS PRIMEIRO 

MUDAR NOSSO PENSAMENTO E NOSSAS ATITUDES EM CASA, NA 

ESCOLA, PARA DEPOIS PENSAR EM MUDAR O MUNDO. 
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Vantagens da energia hidrelétrica 

Segundo dados da Eletrobrás Centrais Elétricas Brasileiras, são algumas 
das vantagens do uso de energia hidrelétrica no Brasil: 

 Uso de fontes renováveis de energia, uma vez que a água é 
considerada como uma fonte renovável. 

 Não poluição do ar, já que as hidrelétricas não produzem poluentes 
para lançar na atmosfera, nem subprodutos tóxicos em suas 
atividades. 

 Os reservatórios coletam água das chuvas, considerada potável, a 
qual pode ser também utilizada para consumo humano, bem como 
para irrigação em lavouras, dentre outras funções. 

 A energia hidrelétrica é considera limpa e barata, e não corre o 
risco de esgotamento, sendo que as hidrelétricas possuem uma 
ampla vida útil. 

Desvantagens da energia hidrelétrica 

Nem tudo é perfeito quando se fala em uso de energia hidrelétrica, pois 
existem também vários problemas relacionados a este recurso. 

 Desapropriações de comunidades, já que em muitas ocasiões as 
áreas nas quais são instaladas as usinas já eram anteriormente 
ocupadas por comunidades indígenas ou tradicionais. 

 Desmatamento, perda do equilíbrio do ecossistema, já que as 
áreas onde as hidrelétricas são construídas são amplas e, 
consequentemente, ocorre uma perda em relação às plantas 
existentes na região. Quando há um desmatamento, pode haver 
também um desequilíbrio em relação aos ecossistemas locais. A 
vida aquática é profundamente afetada pela construção de 
hidrelétricas, havendo perdas de espécies de peixes. 

 Mudança do clima local, uma vez que o reservatório concentra uma 
ampla quantidade de água, aumentando a transpiração nos locais 
onde as hidrelétricas estão instaladas. Assim, podem ser alterados 
os regimes de chuvas na região, bem como a temperatura 

As vantagens da energia termoelétrica 

 Em comparação com as usinas hidrelétricas, o processo de 
construção das termoelétricas é mais rápido, podendo suprir 
carências de energia de forma mais rápida; 

 As termoelétricas podem ser instaladas em áreas próximas às 
regiões de consumo, o que reduz o custo com a transmissão de 
energia; 

 Trata-se de uma alternativa para países que não possuem outros 
tipos de fontes de energia; 

 Ao contrário das hidrelétricas, as usinas termoelétricas não 
dependem da quantidade de chuva, nem precisam de cursos 
d’água (rios e afins). 

As desvantagens da energia termoelétrica 

 O fato de a energia termoelétrica ser não renovável é uma 
desvantagem, uma vez que o recurso utilizado se esgotará no 
futuro; 

 Os combustíveis fósseis utilizados na queima e geração de 
energia poluem a atmosfera. Tais poluentes são responsáveis pelo 
efeito estufa e aumento do aquecimento global. Assim sendo, este 
tipo de energia é bastante prejudicial ao meio ambiente; 

 O custo final da energia termoelétrica é mais elevado do que o 
gerado em hidroelétricas. 

Principais vantagens da energia eólica 

Vantagens para a sociedade em geral 

 É inesgotável; 

 Não emite gases poluentes nem gera resíduos; 
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Vantagens para as comunidades onde se inserem os Parques Eólicos 

 Os parque eólicos são compatíveis com outros usos e 

utilizações do terreno como a agricultura e a criação de gado; 

 Criação de emprego; 

 Geração de investimento em zonas desfavorecidas; 

 Benefícios financeiros (proprietários e zonas camarárias). 

Principais desvantagens da energia eólica 

 A intermitência, ou seja, nem sempre o vento sopra quando a 

eletricidade é necessária, tornando difícil a integração da sua 

produção no programa de exploração; 

 Provoca um impacto visual considerável, principalmente para 

os moradores em redor, a instalação dos parques eólicos gera 

uma grande modificação da paisagem; 

 Impacto sobre as aves do local: principalmente pelo choque 

destas nas pás, efeitos desconhecidos sobre a modificação de 

seus comportamentos habituais de migração; 

 Impacto sonoro: o som do vento bate nas pás produzindo um 

ruído constante (43 dB (A)). As habitações ou zonas 

residenciais mais próximas deverão estar, no mínimo a 200 

metros de distância. 

Vantagens da energia solar 

 A energia solar não polui durante seu uso. A poluição 

decorrente da fabricação dos equipamentos necessários para 

a construção dos painéis solares é totalmente controlável 

utilizando as formas de controlo existentes atualmente. 

 As centrais necessitam de manutenção mínima. 

 A energia solar é excelente em lugares remotos ou de difícil 

acesso, pois sua instalação em pequena escala não obriga a 

enormes investimentos em linhas de transmissão. 

 Em países tropicais, como o Brasil, a utilização da energia solar 

é viável em praticamente todo o território, e, em locais longe 

dos centros de produção energética sua utilização ajuda a 

diminuir a procura energética nestes e consequentemente a 

perda de energia que ocorreria na transmissão. 

Desvantagens da energia solar 

 Existe variação nas quantidades produzidas de acordo com a 

situação climatérica (chuvas, neve), além de que durante a 

noite não existe produção alguma, o que obriga a que existam 

meios de armazenamento da energia produzida durante o dia 

em locais onde os painéis solares não estejam ligados à rede 

de transmissão de energia. 

 Locais em latitudes médias e altas (Ex: Finlândia, Islândia, 

Nova Zelândia e Sul da Argentina e Chile) sofrem quedas 

bruscas de produção durante os meses de Inverno devido à 

menor disponibilidade diária de energia solar. Locais com 

frequente cobertura de nuvens (Londres), tendem a ter 

variações diárias de produção de acordo com o grau de 

nebulosidade. 
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 As formas de armazenamento da energia solar são pouco 

eficientes quando comparadas por exemplo aos combustíveis 

fósseis (carvão, petróleo e gás), e a energia hidroelétrica 

(água). 

 Os painéis solares têm um rendimento de apenas 25%, apesar 

deste valor ter vindo a aumentar ao longo dos anos. 

 

EXERCITANDO... 

1 – Cite um ponto positivo e um ponto negativo no uso dos diferentes 

tipos de energia que estudamos até aqui. 

HIDRELÉTRICA: PONTO POSITIVO - OS RESERVATÓRIOS 
COLETAM ÁGUA DAS CHUVAS, CONSIDERADA POTÁVEL, A QUAL 
PODE SER TAMBÉM UTILIZADA PARA CONSUMO HUMANO, BEM 
COMO PARA IRRIGAÇÃO EM LAVOURAS, DENTRE OUTRAS 
FUNÇÕES. PONTO NEGATIVO - DESAPROPRIAÇÕES DE 
COMUNIDADES, JÁ QUE EM MUITAS OCASIÕES AS ÁREAS NAS 
QUAIS SÃO INSTALADAS AS USINAS JÁ ERAM ANTERIORMENTE 
OCUPADAS POR COMUNIDADES INDÍGENAS OU TRADICIONAIS. 

TERMOELÉTRICA:  PONTO POSITIVO -  EM COMPARAÇÃO COM AS 
USINAS HIDRELÉTRICAS, O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DAS 
TERMOELÉTRICAS É MAIS RÁPIDO, PODENDO SUPRIR 
CARÊNCIAS DE ENERGIA DE FORMA MAIS RÁPIDA. PONTO 
NEGATIVO - O FATO DE A ENERGIA TERMOELÉTRICA SER NÃO 
RENOVÁVEL É UMA DESVANTAGEM, UMA VEZ QUE O RECURSO 
UTILIZADO SE ESGOTARÁ NO FUTURO. 

EÓLICA: PONTO POSITIVO - É INESGOTÁVEL.  
PONTO NEGATIVO - IMPACTO SOBRE AS AVES DO LOCAL: 
PRINCIPALMENTE PELO CHOQUE DESTAS NAS PÁS, EFEITOS 
DESCONHECIDOS SOBRE A MODIFICAÇÃO DE SEUS 
COMPORTAMENTOS HABITUAIS DE MIGRAÇÃO. 

SOLAR: PONTO POSITIVO - EM PAÍSES TROPICAIS, COMO O 
BRASIL, A UTILIZAÇÃO DA ENERGIA SOLAR É VIÁVEL EM 
PRATICAMENTE TODO O TERRITÓRIO, E, EM LOCAIS LONGE DOS 
CENTROS DE PRODUÇÃO ENERGÉTICA SUA UTILIZAÇÃO AJUDA A 
DIMINUIR A PROCURA ENERGÉTICA NESTES E 
CONSEQUENTEMENTE A PERDA DE ENERGIA QUE OCORRERIA 
NA TRANSMISSÃO. PONTO NEGATIVO - LOCAIS EM LATITUDES 
MÉDIAS E ALTAS (EX: FINLÂNDIA, ISLÂNDIA, NOVA ZELÂNDIA E SUL 
DA ARGENTINA E CHILE) SOFREM QUEDAS BRUSCAS DE 
PRODUÇÃO DURANTE OS MESES DE INVERNO DEVIDO À MENOR 
DISPONIBILIDADE DIÁRIA DE ENERGIA SOLAR. 
 
2 – Escreva o que se pede: 

a)  Três tipos de recursos renováveis e três não renováveis. 

RENOVÁVEIS: ÁGUA, OXIGÊNIO, MADEIRA. 

NÃO RENOVÁVEIS: PETRÓLEO, MINÉRIO DE FERRO, OURO. 

b) Explique o que são recursos renováveis e não renováveis. 

 

RECURSO RENOVÁVEL: SÃO TODOS OS ELEMENTOS DA 

NATUREZA REPOSTOS COM FREQUÊNCIA PELA PRÓPRIA 

NATUREZA. 

 

RECURSO NÃO RENOVÁVEL: SÃO ELEMENTOS DA 

NATUREZA QUE DEMORAM MILHARES DE ANOS PARA 

SEREM REPOSTOS NATURALMENTE E NÃO ACOMPANHAM 

O RITMO DE CONSUMO DO SER HUMANO, PODENDO 

ACABAR. 

              


