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As grandes conferências ambientais

• Em 1968, o governo da Suécia propôs à Organização das Nações Unidas
(ONU) a realização de uma conferência internacional para discutir a questão
tangente à degradação e propor iniciativas para preservação do meio
ambiente

• A ONU divulgou um alerta sobre a questão ambiental no ano de 1972 durante
uma conferência realizada em Estocolmo, Suécia.



As grandes conferências ambientais

• Dessa conferência, resultou a Declaração sobre o Ambiente Humano, na qual,
pela primeira vez, a comunidade internacional alerta sobre a preservação do
meio ambiente e a responsabilidade dos países em preservá-lo.

• Além disso, foi instituído o Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente (Pnuma).

• Nesse mesmo ano, o Clube de Roma – ONG – também alertou o mundo para
os problemas ambientais, divulgando um relatório que ficou conhecido como
“Os limites do crescimento”.



As grandes conferências ambientais

• Em 1978, ocorreu a primeira Conferência do Clima em Genebra, Suíça.

• A partir disso, houve uma intensificação de pesquisas científicas sobre as
mudanças climáticas, o que levou à formação do Painel Intergovernamental
para Mudanças Climáticas (IPCC), em 1988.

• Em 1987 foi publicado um estudo, conhecido como “Relatório Brundtland”
sobre a degradação ambiental mundial, sob o título “Nosso futuro comum”.
Ele inaugurou a noção de desenvolvimento sustentável
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ECO-92
• Na ECO-92 foram produzidos alguns documentos importantes com objetivo

de concretizar a proposta de desenvolvimento sustentável.

• Em 1997, na cidade de Kyoto, no Japão, foi assinado o Protocolo de Kyoto. Ele
entrou em vigor em 2005.

• Carta da Terra
• Convenção Marco sobre Mudanças Climáticas
• Declaração sobre Florestas 
• Agenda 21.
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• Inicialmente, o Protocolo de Kyoto expiraria em 2012, porém, durante a
conferência do clima da ONU (COP-18), ocorrida em Doha, no Catar, em
dezembro de 2012, após longos debates, os países resolveram estender a
validade do Protocolo de Kyoto até 2020.

• O alcance das medidas do Protocolo são, muitas vezes, muito mais simbólicas
do que propriamente efetivas.

• Como o Japão, a Rússia, o Canadá e a Nova Zelândia não concordaram com a
prorrogação do Protocolo, deixaram de participar a partir de 2013.
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Rio +10
• Ocorreu em Joanesburgo, na África do Sul, com o objetivo de discutir e de
avaliar os acertos e as falhas nas ações relativas ao meio ambiente em escala
mundial.
Rio +20
• Ocorreu no Rio de Janeiro, Brasil, em 2012, com o objetivo de discutir sobre o

desenvolvimento sustentável.
• Os dois temas principais discutidos na conferência foram a Economia Verde

no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza e a
estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável.

• O documento resultante da conferência denominado “O Futuro que
Queremos” foi alvo de muitas críticas.



Conferência das Partes



Conferência das Partes

• A primeira COP ocorreu em 1995 na Alemanha
• A terceira Conferência das Partes na Convenção-Quadro das Nações Unidas

sobre Mudança do Clima (COP-3) ocorreu no período de 1º a 10 de dezembro
de 1997 em Kyoto, Japão. No encontro foi adotado o Protocolo de Kyoto. Os
americanos acabaram não ratificando o acordo.

• Conferência das Partes - COP 21, em Paris, no ano de 2015 foi assinado o
Acordo de Paris

• A próxima Conferência das Partes acontece em Katowice, na Polônia, em 2018
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Principais problemas ambientais
• O Efeito Estufa é um fenômeno natural essencial para a vida na terra e esta relacionado

com a retenção de radiação solar que atinge a superfície terrestre por meio de gases
atmosféricos (gases do efeito estufa (GEE) – o vapor de água (H2O), o dióxido de carbono
(CO2), o metano (CH4) e o óxido nitroso (N2O)-).
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Localizada no oceano Pacífico, uma mancha de lixo resultado do acúmulo de detritos — principalmente de 
plástico — é considerada uma das catástrofes ambientais produzidas pela humanidade.





• A coloração dos corais é dada por algumas algas que vivem dentro deles,

chamadas ZOOXANTELAS. Essas algas vivem em uma relação de simbiose com

os corais, oferecendo alimento (resultado da fotossíntese) para eles.

• Com o aumento da temperatura média dos oceanos, algumas algas produzem

toxinas e ao invés de ajudar, acabam gerando danos aos corais. Eles, em um

ato de defesa, expulsam essas algas.

• Com a saída das algas, além dos corais ficarem brancos, eles perdem uma

fonte nutricional, podendo até morrer.



Ilha de calor



Inversão térmica



Smog



Smog

• Neblina composta pelas emissões gasosas provenientes dos
escapamentos dos veículos e das chaminés das fábricas.

• O smog se forma quando ocorre uma mistura de poluentes tais como
monóxido de carbono e dióxidos de enxofre, nitrogênio e ozônio.

• Tal neblina pode causar irritações alérgicas e problemas respiratórios
na população
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Chuva ácida

• É importante ter em mente que toda chuva é naturalmente ácida, já
que as mesmas são formada pela combinação de gás carbônico e
água presentes na atmosfera.

• Essa mistura produz ácido carbônico (H2CO3) que, mesmo em pouca
quantidade, gera acidez na pluviosidade. Porém, óxidos de enxofre
(SO2 e SO3) e de nitrogênio (N2O, NO e NO2) quando liberados na
atmosfera por meio da queima de combustíveis fósseis, por exemplo,
reagem com as água presente na atmosfera, formando o ácido
sulfúrico (H2SO4) e o ácido nítrico (HNO3) intensificando o caráter
ácido das precipitações pluviométricas.



Hidrelétricas



Usina de Sobradinho ( 1970)
• A barragem construída no rio São Francisco deu origem a um imenso lago que inundou

diversas cidades, expulsando da região seus moradores.

• Ele diz que a seca entre 1996 e 1999, mais intensa, revelou mais do que a atual.

• Em 2013, a seca fez o Açude do Cocorobó, construído em 1968, baixar o seu nível em nada
menos que 11 metros, fazendo aparecer ruínas de Canudos

• Em 2015 após quase 40 anos da construção da barragem, foi a primeira vez que diversas
ruínas aparecem devido à redução do nível do lago.







Usina de Sobradinho ( 1970)
O homem chega, já desfaz a natureza

Tira gente, põe represa, 
diz que tudo vai mudar

O São Francisco lá pra cima da Bahia
Diz que dia menos dia vai subir bem devagar

E passo a passo vai cumprindo a profecia do beato que dizia que o Sertão ia alagar
O sertão vai virar mar, dá no coração

O medo que algum dia o mar também vire sertão
Adeus Remanso, Casa Nova, Sento-Sé

Adeus Pilão Arcado vem o rio te engolir
Debaixo d'água lá se vai a vida inteira

Por cima da cachoeira o gaiola vai subir
Vai ter barragem no salto do Sobradinho

E o povo vai-se embora com medo de se afogar.
Remanso, Casa Nova, Sento-SéPilão Arcado, Sobradinho

Adeus, Adeus ...
Sá e Guarabyra



O homem chega, já desfaz a natureza 
Tira gente, põe represa, diz que tudo vai mudar 

O São Francisco lá pra cima da Bahia 
Diz que dia menos dia vai subir bem devagar 

E passo a passo vai cumprindo a profecia do beato que dizia que o Sertão ia alagar. 

SÁ E GUARABYRA. Disco Pirão de peixe com pimenta. Som Livre, 1977 (adaptado).

O trecho da música faz referência a uma importante obra na região do rio São Francisco. Uma consequência socioespacial
dessa construção foi

A)a migração forçada da população ribeirinha.

B)o rebaixamento do nível do lençol freático local.

C )a preservação da memória histórica da região.

D)a ampliação das áreas de clima árido.

E )a redução das áreas de agricultura irrigada.
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