Dicas para Você!
Transporte Coletivo e o Meio Ambiente
O transporte não é a única causa da poluição atmosférica, mas é um dos principais.
É da queima de combustíveis fósseis que advém a maior parcela de substâncias poluentes, como o dióxido de carbono. Aliás, o carbono é um dos elementos que mais
“prendem” calor na atmosfera da Terra, causando o que se chama de efeito estufa;
fenômeno que tem elevado a temperatura média do planeta Terra e promovido distúrbios climáticos.
A maior parte das discussões a respeito da solução para acabar com a poluição e
com o caos do trânsito tem chegado à conclusão de que o ideal é deixar de priorizar o
transporte individual, em prol do transporte coletivo. Este, por sua vez, deve ter condições de dar conta, razoavelmente, da demanda de passageiros.Pequenas iniciativas
e mudanças de hábito individuais positivas, realizadas em freqüência cada vez maior,
também surtem efeitos fantásticos e realmente concretos. Em resumo: é o espírito do
“passe uma boa idéia para a frente”.

A seguir, você verá algumas iniciativas que visam ser uma
alternativa para colaborar com o Planeta:

Use mais o transporte coletivo
Utilizar o transporte coletivo acaba sendo mais econômico do que manter um
veículo e todos os gastos que sua posse implica (combustível, manutenção e impostos).
Um ônibus emite cerca de 750g de carbono a cada 1km. Essa quantidade dividida
pelo número de passageiros pode significar uma boa economia de carbono.

Bicicleta não é só para lazer
Vantagens do uso das bicicletas? São muitas! Vamos a algumas delas: não
prejudicam o meio ambiente, pois produzem zero de carbono; são mais baratas
e econômicas em relação aos veículos motorizados (e mais rápidas em meio a
congestionamentos), fazem o corpo se exercitar.

Caminhe!
Além de fazer bem à sua saúde e forma física, caminhar por trajetos relativamente curtos vai
evitar que você tire o carro de casa e, conseqüentemente, contribua com a cota de poluição do
dia.
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