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01. Na ilustração, são apresentados os padrões médios de consumo por região do mundo em comparação 

aos recursos existentes no planeta. Assim, se todo o mundo consumisse nos mesmos padrões norte-
americanos, mais de cinco planetas Terra seriam necessários, o que mostra que a adoção do modelo 
de consumo norte-americano é insustentável. Os recursos necessários à sustentação de um padrão 
de consumo elevado como esse são explorados em todo o planeta. 

Os países desenvolvidos e industrializados produzem artigos com tecnologias mais avançadas e 
aplicam estratégias comerciais para renovação rápida desses artigos. A economia se mantém 
aquecida, mas as consequências ambientais são negativas, seja pela superexploração dos recursos 
naturais, pela matriz energética adotada (baseada no petróleo), seja pela produção de lixo e pela 
poluição atmosférica. 

Os países latino-americanos estão em desenvolvimento, sendo, ao mesmo tempo, fornecedores de 
bens primários (commodities) e consumidores dos produtos e das tecnologias dos países 
industrializados desenvolvidos. Entre todas as regiões apontadas na figura, os níveis de consumo dos 
países da América Latina seriam relativamente próximos ao que o planeta Terra poderia suportar; 
contudo, os níveis de consumo nesses países são muito desiguais, havendo áreas de consumo 
equivalente ao dos países desenvolvidos e áreas de extrema pobreza. 

O continente africano apresenta o mais baixo quadro de consumo, de modo que a pobreza ainda atinge 
esse continente de forma expressiva.  

Importante ressaltar que as desigualdades de consumo promovem desequilíbrios ambientais, como 
desmatamento, poluição, contaminação de rios por lixo e esgoto. Assim, é necessário repensar os 
padrões de consumo para que a comunidade global consiga viver em equilíbrio com o meio ambiente. 

 
02. Trata-se de um modelo de desenvolvimento que leva em consideração a preservação ambiental, o 

risco de esgotamento dos recursos naturais e a importância da superação das injustiças sociais. Surgiu 
assim a noção de Desenvolvimento Sustentável, baseada no objetivo de suprir as necessidades da 
geração atual, sem comprometer a capacidade da Terra de atender às necessidades das gerações 
futuras. A extração de madeira de reflorestamento é um exemplo simples e prático de aplicação desse 
conceito. 

 
03. A comunicação é parte da vida e faz parte de nosso dia a dia. É por meio dela que nos relacionamos 

com as pessoas e conseguimos transmitir informações, ideias, desejos, expressar respeito ao próximo, 
questionamentos, afetividades e muitas outras manifestações. A comunicação é importante para o a 
integração do espaço geográfico, uma vez que facilita a circulação de informações em um menor 
espaço de tempo. Para que esse processo seja efetivo, faz-se necessário a presença de infraestrutura 
como eletricidade, sinais de rádio, telefone, TV e internet. 

 


