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Preservação ambiental é a proteção da natureza, sem 

considerar a questão econômica ou de uso.  

Você já pensou em quanta água é desperdiçada quando 

tomamos banhos muito demorados ou quando deixamos 

um vazamento em nossa casa por dias? Atitudes simples 

podem evitar o desperdício, como a redução do tempo de 

banho, o aproveitamento da água da chuva, a reutilização 

da água da máquina de lavar e a lavagem de carro 

utilizando baldes com água em vez de mangueiras. 

 Será que é mesmo necessário utilizar o computador e deixar a televisão ligada ao mesmo tempo? Algumas 

vezes ligamos vários aparelhos eletrônicos que não serão utilizados, gastando uma energia desnecessária. 

Além disso, a lâmpada é um grande problema! Quem nunca deixou lâmpadas acesas mesmo sem ter 

ninguém no ambiente? Desligar aparelhos que não estão sendo usados, apagar a luz, diminuir o uso de ar-

condicionado e trocar lâmpadas por outras mais econômicas são atitudes que podem diminuir o consumo 

de energia. 

Trocar o celular a cada novo lançamento é mesmo necessário? Aquele computador realmente precisa ser 

trocado? Às vezes nos deixamos levar pelo consumismo e compramos várias coisas sem utilidade. Com 

isso, aumentamos a fabricação de diversos produtos e levamos ao uso excessivo e descontrolado dos 

recursos naturais. 

Separar o lixo orgânico do reciclável é essencial para garantir a destinação correta de cada produto. 

Reciclar um produto é muito melhor para o meio ambiente que fabricar outro, uma vez que 

economizamos recursos naturais e diminuímos o lixo no planeta. 

Jogar lixo nas ruas causa poluição, doenças e também o crescimento dos índices de enchentes. Caso não 

haja lixeira por perto, guarde o lixo até chegar em casa. 

Veículos automotores liberam muitos poluentes para a atmosfera, sendo assim, é fundamental, sempre 

que possível, optar por ir a pé ou quem sabe de bicicleta. Outra alternativa é combinar caronas com os 

amigos ou utilizar o transporte público. 

Algumas vezes jogamos no lixo objetos que poderiam ser utilizados para outros fins. Seja criativo e evite o 

aumento de lixo no planeta. 

O uso desses produtos, apesar de bastante prático, contribui para o aumento da produção de lixo. No que 

diz respeito ao uso de sacolas plásticas, ao fazer compras, leve sua própria bolsa de pano ou lona para 

evitar desperdícios. 
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Espalhar o conhecimento sobre como cuidar da natureza ajuda a formar cidadãos mais preocupados com 

o meio ambiente. 

A importância de preservar a natureza. Preservar o meio ambiente é fundamental para manter a saúde do 

planeta e de todos os seres vivos que moram nele. Para celebrar o esforço em proteger os recursos 

naturais, A ecologia é a ciência que estuda as relações entre os seres vivos e os meios onde vivem. 

Devemos cuidar para ter um vida melhor no futuro e as novas gerações possam aproveitar. É por isso que 

este tema está tão em evidência e os governantes estão tão preocupados, pois o clima já está mudando, o 

que causa com tsunamis, terremotos e sem falar das espécies de animais em extinção. 

As árvores são indispensáveis na natureza por possuírem diversas finalidades. Elas auxiliam na 

purificação e umidade do ar, pois agem como sequestradoras de CO2, capturando gases tóxicos e 

devolvendo oxigênio para a atmosfera. Além disso, as árvores trazem outros benefícios para vários 

ecossistemas e espaços públicos. 

Adotar a reciclagem como prática produtiva. Se o País reciclasse todas as latas de aço que consome, seria 

possível evitar a retirada de 900 mil toneladas de minério de ferro por ano e economizaria energia 

equivalente ao consumo de quatro bilhões de lâmpadas de 60 Watts. 

Reduzir a quantidade de lixo produzido nas casas e nas indústrias. 

Aproveitar tudo o que puder dos alimentos, economizando também nas quantidades. Por exemplo: talos, 

cascas e folhas de frutas, verduras e legumes são altamente nutritivos e, com um pouco de criatividade, 

podem ser transformados em pratos saborosos. 

Pensar bem antes de jogar fora os restos dos alimentos. Será melhor colocá-los em uma embalagem e dar 

aos que têm fome do que alimentar os ratos que vivem nos lixões. 

Reutilizar diversos produtos antes de jogá-los fora, usando-os para a mesma função original ou criando 

novas formas de utilização. 

Doar o que ainda serve para outras pessoas e instituições de caridade. Exemplos: roupas a ser reformadas, 

móveis restaurados, vidros e plásticos transformados em utilidades. 

Repensar os hábitos de consumo e de desperdício. Consumir o nescessário, mas sem exageros. É 

importante consumir produtos mais duráveis. 

Não jogar papéis, latinhas e bitucas de cigarro nas ruas, pois vão direto para os bueiros, causando 

entupimentos e enchentes. Os únicos responsáveis pela poluição das águas, mares, rios e lagos somos nós, a 

população.  

Por que é importante preservar o meio ambiente? Preservar o meio ambiente é um ato importante não só 

para a humanidade, mas para todos os seres que habitam a Terra. Afinal, é nele que estão os recursos 

naturais necessários para a sua sobrevivência, como água, alimentos e matérias-primas. 


