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Muito se discute sobre meio de promover a sustentabilidade nos dias atuais. Levando 

em consideração a pesquisa feita pelos membros do grupo, é notório que a excessiva utilização 

de papel poderá se tornar, se não repensada agora, um problema ambiental gravíssimo.    

Exemplificando um fator prejudicial analisado, o incentivo ao desmatamento é o que 

mais desfavorece a biodiversidade, cooperando para a assolação do habitat de muitas espécies. 

Com uma enorme demanda da produção de papel, a China é o país que mais contribui para a 

desarborização, passando a produzir cerca de 107.100 milhões de toneladas métricas de papel 

anualmente.  

Focando no fator ecológico, o objetivo é impor uma baixa significativa na produção 

papelística, que se mostra pouco útil quando temos tantos outros meios de guardar informações, 

como aparelhos eletrônicos com altos níveis de armazenamento e aplicativos desenvolvidos 

exclusivamente para este meio. Outro fator discutido é o reflorestamento de áreas prejudicadas 

pela exploração humana.   

Contudo, precisa-se utilizar de um método para aprimorar tais ideias. Tendo como 

exemplo países como a Noruega e a Alemanha, que investiram capital no reflorestamento de 

suas zonas desmatadas, fazendo com que houvesse uma diminuição significativa de gases de 

efeito estufa na atmosfera, propõe-se que haja investimentos maiores com o âmbito de preservar 

a “bio” do planeta.   

A utilização de meios tecnológicos que impulsionam a sustentabilidade é outro dos 

assuntos pautados, uma vez que, promovendo seu uso, estaremos dando um passo à frente nas 

questões de economia de recursos que careceremos no futuro.  

Precisamos diminuir os gastos excessivos de matéria prima, pois como Thanos, grande 

vilão de histórias em quadrinhos, disse uma vez: “o universo é finito, e seus recursos também.". 

A frase, mesmo que vinda de um personagem fictício, pode ser aplicada na vida real. As árvores 

são finitas, e, como tudo finito um dia acaba, precisamos de uma maneira para prolongar nosso 

tempo, e não diminuí-lo. 

Portanto, conclui-se que é de responsabilidade coletiva tratar de assuntos de cunho social 

como os mencionados. Os jovens devem questionar a si e a seus governantes sobre 

investimentos feitos pelos mesmos, para o equilíbrio ecológico em prol do planeta.   

  

  


