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Sabia que 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente? 
A data foi criada pela Organização das Nações Unidas 

(ONU), em 1975. A principal mensagem desse dia é 
“preserve a natureza!”. Mas será que nós, seres humanos, 

estamos colaborando para isso? Será que temos agido 
de forma responsável em relação ao ambiente natural 

que nos cerca? Muitas vezes, parece que esquecemos que 
fazemos parte da natureza e que a nossa sobrevivência 

depende de outros seres vivos e do equilíbrio 
ambiental... O que podemos fazer para mudar isso?

Meio ambiente, 
o lar de 

todos nós! 

O primeiro passo na 
preservação da natureza 
é conhecer mais sobre 

o ambiente em que vivemos. 
Você já deve ter ouvido falar 
em ecologia, mas sabe o seu 
significado? O termo ‘ecologia’ 
vem do grego. É a soma das 
palavras oikos, que significa 
‘casa’, e logos, que significa 
‘estudo’. Portanto, ao pé da 
letra, ecologia é o ‘estudo da 
casa’, sendo que essa “casa” é 

o lugar onde vivemos, é o meio 
ambiente!

Cuide da sua casa

De maneira geral, os seres 
vivos convivem em harmonia 
entre si e com o ambiente 
que habitam, garantindo que 
tudo funcione de maneira 
equilibrada. Mas, existe uma 
espécie que insiste em causar 
problemas: a espécie humana. 
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Nós, humanos, tentamos 
compreender e transformar 
tudo que está à nossa volta. 
Como? Construímos cidades, 
produzimos ferramentas, 
extraímos madeira, ouro, entre 
tantas outras coisas, pensando 
sempre no nosso conforto, em 
tornar a nossa vida mais fácil. 
Isso parece bom, mas será que 
o meio ambiente aguenta tanta 
exploração pelo nosso bem-
estar? Vamos pensar... 

Por exemplo: se um prédio 
for construído em uma 
reserva ambiental ou muito 
próximo desse local, o que 
acontecerá com a natureza ali? 
Haverá desmatamento para a 
construção, logo o lar de muitos 
animais será desfeito. Alguns 
migrarão para outros locais 
ou para as cidades e muitos 
outros morrerão. Resultado, 
desequilíbrio ambiental.

Agora, imagine o tanto de 
construções que fazemos; 
imagine a quantidade de esgoto 
doméstico e resíduos industriais 
que jogamos o tempo todo, 
sem tratamento, nos rios, 
lagos e oceanos; imagine 
a quantidade de lixo que 

produzimos sem que possamos 
reciclar; imagine toda água 
que desperdiçamos; imagine as 
queimadas que provocamos; 
imagine os milhões de animais 
que caçamos; imagine a 
poluição que lançamos no ar 
que respiramos... Será que 
temos esse direito? Será que a 
natureza consegue se recuperar 
de tantas ações humanas 
destrutivas?

Novas atitudes

Atualmente há uma grande 
preocupação em relação às 
questões ambientais e o futuro 
do planeta. Isso é verdade. 
Mas, infelizmente, a velocidade 
da destruição é maior do 
que a nossa capacidade de 
reverter os problemas. Por 
isso, é preciso pensar bem e 
se perguntar: já não é hora de 
deixarmos velhos hábitos para 
trás, de repensarmos nossas 
atitudes e contribuirmos para 
um mundo melhor? O desafio 
é começar agindo localmente, 
isto é, em nossas casas, escolas e 
comunidades. 

Sabe aquela velha história de 
que as pequenas ações de cada 
um podem fazer uma grande 
diferença? Pois é verdade! 
Imagine você economizando 
água enquanto escova os dentes, 
lava louça ou toma banho. 
Imagine seu vizinho fazendo 
o mesmo e todos na sua rua, 
no seu bairro, na sua cidade 
fazendo o mesmo. A economia é 
ou não é bem grande?

Agora, imagine você 
guardando o lixo que produz 
quando está na rua para jogar 
fora quando chegar em casa. 
Imagine, de novo, o seu vizinho, 

Com o desmatamento, muitos animais perdem seus abrigos. Será que a natureza 
se recupera de tanta destruição?

A espécie humana é a única que polui rios, lagos, mares... Temos esse direito?
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todos da sua rua, do seu 
bairro e da sua cidade com o 
mesmo hábito. Qual a chance 
de os bueiros entupirem? Bem 
pequena, concorda? E, se você 
parar de usar sacolas plásticas, 
o seu vizinho e todos na sua 
rua, no seu bairro e na sua 
cidade fizerem o mesmo, quais 
as chances de sacolas plásticas 
irem parar no mar, serem 
confundidas com alimento pelos 
animais e provocarem a morte 
deles? 

Nosso futuro comum

Na década de 1980, 
a Comissão Mundial 
sobre Meio Ambiente 
de Desenvolvimento da 
Organização das Nações 
Unidas (ONU) foi criada 
para rever importantes 
questões relacionadas 
ao meio ambiente e 
propor ações para serem 
adotadas no mundo todo. 
O trabalho da Comissão 
gerou um importante 
documento chamado 
‘Nosso futuro comum’, 
com recomendações para 
alcançarmos um mundo 
melhor por meio de 
programas ambientais. Este 
documento foi assinado por 
mais de 100 países.

Ao longo da história, 
houve vários encontros 
organizados pela ONU 
para tratar de questões 
ambientais. O Brasil, 
mais especificamente, 
o Rio de Janeiro, 
recebeu dois desses 
eventos: a Conferência 
das Nações Unidas 
sobre Meio Ambiente 
e Desenvolvimento, 
realizada em 1992, que 
ficou conhecida como 
ECO-92; e a Conferência 
das Nações Unidas 
sobre Desenvolvimento 
Sustentável, conhecida 
como RIO+20. Nos dois 
eventos estiveram 
presentes milhares 
de pessoas, entre 
pesquisadores, 
ambientalistas e chefes 
de Estado. Durante os 
encontros, foram discutidos 
e elaborados documentos 
como a ‘Agenda 21’, 
a ‘Convenção sobre 
Diversidade Biológica’ e 
‘O Futuro que Queremos’, 
todos com orientações para 
a  importante luta por um 
mundo sustentável.

Jean Carlos Miranda,
Departamento de Ciências Exatas, 
Biológicas e da Terra,
Universidade Federal Fluminense.

Um futuro sustentável

Então! Na busca por uma 
relação harmoniosa com o 
meio ambiente, podemos 
colocar em prática a ideia de 
desenvolvimento sustentável, 
proposta pela Comissão 
Mundial sobre o Meio 
Ambiente e Desenvolvimento, 
da ONU. Devemos utilizar 
os recursos disponíveis na 
Terra, como, por exemplo, 
a água, o solo, as fontes de 
energia e os alimentos, com 
responsabilidade, para que 
não faltem às gerações futuras. 
Isso significa deixar de lado 
um comportamento egoísta 
e pensar coletivamente, 
garantindo não apenas a 
qualidade ambiental do 
planeta, mas garantir que as 
pessoas, no presente e no 
futuro, vivam com dignidade. 
Dessa forma, talvez, tenhamos 
realmente o que comemorar no 
Dia Mundial do Meio Ambiente.

Imagine se cada um cuidasse do lixo que produz. As praias, por exemplo, seriam limpas. 
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Imagine também se você 
deixa de comprar por comprar, 
isto é, passa a consumir somente 
o que necessita, sem exageros. 
Imagine a sua cidade toda 
pensando da mesma forma. 
Quanta madeira, quantos metais 
e outros itens deixarão de ser 
retirados da natureza? Quanto 
estaremos preservando do meio 
ambiente? Pode apostar que 
muuuita coisa!


