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 Quer conhecer o ODS15? Então vamos conversar sobre biodiversidade 
e ecossistemas. 
 

Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos 
ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, 
combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e 
deter a perda de biodiversidade. 

 
É um objetivo amplo e que afeta diretamente a humanidade, porque 

vivemos no Planeta Terra todos juntos, independentemente de qualquer 
característica. A proteção, recuperação e promoção do uso sustentável de 
ecossistemas visam não só atuar na defesa do Planeta, em todas as formas de 
vida e existência, mas também preservar a própria vida humana.  
 

O ser humano, em seu cotidiano, demanda por muitos recursos naturais, 
como por exemplo, plantações e criação de animais para consumo. Estas 
culturas demandam da natureza muito espaço físico e consumo de água, 
devendo ser utilizadas de forma consciente e com respeito às áreas de 
proteção ambiental, para viabilizar a regeneração e manutenção do 
ecossistema. 
 

O uso sustentável de água e da terra também são fatores de extrema 
relevância, tanto para os ecossistemas quanto para a biodiversidade, bem 
como para a própria sobrevivência humana. Não há mais que se falar em 
recursos naturais infinitos, os recursos têm fim. Por exemplo, o petróleo leva 
milhares de anos para ser formado, as lavouras e desmatamento estão 
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abrangendo cada dia mais espaço de mata preservada, que também levou 
muito tempo para ser formada. E o uso da terra indiscriminado acarreta danos 
à própria terra, que pode torná-la inútil, sem a sua função em um ecossistema 
e a biodiversidade local, e, por consequência, afetando a sobrevivência e a 
reprodução da fauna e flora e, em via reflexa, a do ser humano. 
 

Sustentabilidade é permitir que o ecossistema se regenere, respeitando 
o tempo necessário, para que seja um recurso disponível para as futuras 
gerações. O uso sustentável é essencial para nossa sobrevivência, é proteger 
o Planeta em que vivemos, porque ecossistemas sustentáveis propiciam 
manutenção e crescimento da biodiversidade. 
 

Proteger, recuperar e promover o uso sustentável é a conscientização, e 
é a primeira e mais poderosa ferramenta para propagar boas e favoráveis 
práticas aos ecossistemas e à biodiversidade. Recuperar é um esforço que 
deve ser conjunto, pois a contribuição de cada um de nós faz a diferença.  
 

Vamos fazer esse exercício de consciência no dia a dia? Comece 
pensando em sustentabilidade onde você vive e faça algo pela sua cidade, 
assim, cada um ajuda e o Planeta continua a ser o nosso lar. 
 

O que fazer no dia a dia? Pesquise na hora de comprar, verifique se o 
que você consome é produzido por empresas comprometidas com a Agenda 
2030; não contribua ou propague práticas de violação e degradação de nosso 
lar; dê a destinação adequada ao lixo; reduza a impressão de papéis; recicle os 
materiais utilizados em seu trabalho e na sua casa; substitua os copos 
plásticos por utensílios de vidros; utilize uma garrafinha própria, evitando as de 
plástico; recuse produtos e serviços que agridam o meio ambiente, entre várias 
outras ações. Proteja nosso Planeta Terra, quem ganha somos todos nós! 
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