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Consumo e seus impactos no Meio Ambiente

O ato de consumo em si não é um problema. O consumo é necessário à vida e à sobrevivência 
de toda e qualquer espécie. Para respirar precisamos consumir o ar; para nos mantermos 
hidratados, temos que consumir água; para crescermos e nos mantermos saudáveis, 
necessitamos de alimentos. O mesmo acontece com outras espécies que compartilham este 
planeta conosco. São atos naturais que sempre existiram e que precisamos para nos mantermos 
vivos.O problema é quando o consumo de bens e serviços acontece de forma exagerada, levando
à exploração excessiva dos recursos naturais e interferindo no equilíbrio estabelecido do planeta.
É verdade que a população mundial cresceu muito desde sua existência. No século XVIII (durante
a revolução industrial) éramos cerca de 750 milhões de habitantes. Hoje, somos 7,6 bilhões de 
seres humanos na Terra. E segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), a população 
mundial deve chegar a 8,6 bilhões de habitantes até 2030.Isso naturalmente proporciona um 
aumento no consumo dos recursos do planeta. No entanto, esse consumo é extremamente 
desigual. Enquanto uns consomem muito mais do que suas necessidades básicas, outros sofrem 
com a falta de recursos.Um outro problema, além da exploração do planeta, é a produção de lixo, 
os restos gerados diariamente pela sociedade. Segundo o Panorama dos Resíduos Sólidos no 
Brasil em 2018 nosso País produziu cerca de 79 milhões de toneladas de RSU (Resíduos Sólidos 
Urbanos).
Cerca de 51% deste resíduo é matéria orgânica, isto é comida, alimento. Os outros 49% é 6, 
vidro, alumínio, papel, tecidos (como roupas velhas), borracha etc.. Essa quantidade monumental 
de lixo provoca um grande impacto socioambiental, especialmente se considerarmos que a 
maioria das cidades brasileiras não possui um depósito adequado para o mesmo.
A questão que temos que colocar aqui é: de quem é a responsabilidade pelo descarte desta 
quantidade monumental de resíduos, em especial as embalagens?

Responda: 

1) Na sua opinião  quem produz  mais lixo, os pobres  ou ricos?
2) O nosso país  possui  uma população  consumista?
3) Você  acredita que com o aumento  da população  houve um aumento  exagerado  do 

consumo?
4) Quais os resíduos  mais captados?
5) Na sua opinião  essa quantidade  de lixo provoca  impactos  socioambientais?
6) Na quarentena  como você   está  reciclando  seu lixo  em casa? De que maneira você  

está  contribuindo  para diminuir o impacto  ambiental?


