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RESUMO   
 

 

Desenvolvimento Sustentáve

Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pela ONU, e se refere ao desenvolvimento capaz atender as 

necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das gerações 

futuras, ou seja, consiste em desenvolver economicamente, mas levando em consideração as questões 

ambientais. 

 

Desenvolvimento econômico com o mínimo impacto ao meio ambiente 

 
 

 
 

• Reciclar 

• Reutilizar 

• Reduzir 

• Recusar 

• Repensar 
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Pegada ecológica:  

Um indicador que mede a área total necessária para sustentar todo o consumo de uma pessoa, 

considerando o limite da capacidade da natureza em prover recursos sem esgotar.  

 

 

Você pode testar sua pegada ecológica em sites como esse: 

http://www.suapegadaecologica.com.br/ 

 

Iniciativas sustentáveis no campo, indústria e cidade 

 

Campo 

• Agroflorestas 
Produção associada a florestas nativas 

• Controle biológico 
Redução da utilização de agrotóxicos, utilizando parasitas naturais das pragas  

 

Indústria 
 

• Reaproveitamento de água e resíduos 

• Redução das embalagens 

• Telhado verde 

• Concregrama  Placas de concreto furadas com grama. Aumenta a infiltração da água da chuva.  

• Coleta seletiva 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Para diminuir o acúmulo de lixo e o desperdício de materiais de valor econômico e, assim, reduzir a 

exploração de recursos naturais, adotou-se, em escala internacional, a política dos três erres: Redução, 

Reutilização e Reciclagem. 

 

Um exemplo de reciclagem é a utilização de: 

a) garrafas de vidro retornáveis para cerveja ou refrigerante. 

b) latas de alumínio como material para fabricação de lingotes. 

c) sacos plásticos de supermercado como acondicionantes de lixo caseiro.  

d) embalagens plásticas vazias e limpas para acondicionar outros alimentos. 

e) garrafas PET recortadas em tiras para fabricação de cerdas de vassouras.  

 

2. (UFRJ) A inevitável devastação ambiental decorrente do processo de desenvolvimento industrial é 

um "quadro" que começa a se modificar a partir da defesa pública de um novo conceito: O 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. 

 

O uso dessa expressão tem a finalidade de: 

a) sustentar a inevitável necessidade do desenvolvimento. 

b) garantir que o desenvolvimento contemporâneo não se sustenta. 

c) sustentar o meio ambiente em detrimento do desenvolvimento. 

d) propor a conciliação do desenvolvimento com o meio ambiente. 

e) divulgar a insustentável situação do meio ambiente.  
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios  
 

1. b 

O único exemplo de reciclagem nas alternativas é a transformação de latas de alumínio em lingotes de 

metal. A reciclagem exige a transformação do material, logo, outros exemplos, como o uso de garrafas 

retornáveis ou embalagens plásticas vazias acomodando alimentos, são casos de reutilização. 

 

2.  d 

O desenvolvimento sustentável é a ideia de manter o desenvolvimento econômico, conciliando com a 

manutenção do meio ambiente.  

 


