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Com tantas notícias sobre mudanças climáticas, aquecimento global e degradação ambiental, 
há uma crescente conscientização por parte da população de que o ser humano tem um 
profundo impacto sobre o meio ambiente e sobre o futuro da vida no planeta. O que poucos 
sabem é que cada um pode contribuir para reverter essa situação através de mudanças de 
hábitos e pequenas ações que podem ser praticadas no seu dia-a-dia. 
 
Só conseguiremos ter uma sociedade global sustentável se mudarmos nossos hábitos e 
contribuirmos para um mundo mais justo e ambientalmente equilibrado. Hoje, 15% da 
população mundial é responsável por 80% do consumo mundial e do seu impacto ambiental. 
Esta é a classe média globalizada, presente em todos os países, cujos desejos e demandas 
movimentam as empresas e grandes corporações e cujo estilo de vida o resto da humanidade 
deseja espelhar. 
 
É necessário que esta classe média mude seus hábitos, pois a pegada ambiental – impacto que 
cada ser humano causa no meio ambiente – das sociedades modernas está acima da 
capacidade natural de sustentabilidade do planeta. Esta pegada se traduz não só em 
degradação ambiental a médio e longo prazo, mas também em impacto social, cultural e 
econômico. 
 
Para nos tornarmos uma sociedade sustentável, temos que ser “impacto-neutro”, ou seja, 
precisamos empreender atos individuais que reduzam os impactos sociais, culturais e 
ambientais do nosso estilo de vida atual. Estas mudanças individuais trazem benefícios 
imediatos, refletidos num aumento da qualidade de vida. 
 
Neutralizar é praticar ações efetivas para o combate e a reversão do aquecimento global. É 
usar menos o carro e mais o transporte público. É tomar banhos mais rápidos e não deixar a 
torneira aberta enquanto escovamos os dentes. É plantar árvores e cuidar delas. É consumir 
responsavelmente e não por impulso. É exigir, através do nosso poder de compra, produtos 
100% recicláveis e com pouca embalagem. É lutar contra a perda de biodiversidade através da 
restauração de ecossistemas. É demandar políticas públicas efetivas para diminuir a pobreza. 
 
Através da ação de cada um é que conseguiremos um planeta sustentável. Todos somos 
responsáveis! Cada um deve fazer a sua parte.  
 
Você faz a sua? 
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