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Interferências humanas nos ecossistemas

• 1 – REVOLUÇÃO AGRÍCOLA – 10000 A.C – Grandes Navegações

a) Extinção de espécies;

b) Erosão do solo;

c) Poluição do ar;

d) Poluição da água e do solo;

e) Formação das cidades

Impactos 
Locais



2 – REVOLUÇÕES INDUSTRIAIS

a) Extração de minérios;

b) Liberação de CO2;

c) Aumento do consumo;

d) Antropoceno.

Impactos 
Regionais 
e Globais



O despertar da 
consciência ambiental

• 1962 – Publicação de “Primavera Silenciosa”

Raramente um único livro altera o curso da história,
mas Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, fez
exatamente isso. O clamor que se seguiu à sua
publicação em 1962 forçou a proibição do DDT e
instigou mudanças revolucionárias nas leis que dizem
respeito ao nosso ar, terra e água. A preocupação
apaixonada de Carson como futuro de nosso planeta
reverberou poderosamente por todo o mundo, e seu
livro eloquente foi determinante para o lançamento do
movimento ambientalista. Este notável trabalho de
Rachel Carson foi considerado em 2000, pela Escola de
Jornalismo de Nova York, uma das maiores reportagens
investigativas do século XX.



LIMITES DO 
CRESCIMENTO

• RELATÓRIO PRODUZIDO PELO MIT. Este estudo
utilizou sistemas de informática para simular a
interação do homem e o meio ambiente,
levando em consideração o aumento
populacional e o esgotamento dos recursos
naturais.

• RESULTADO:

a) Planeta entraria em colapso no ano 2000
caso fossem mantidas as tendências de
produção e consumo;



INVIABILIDADE DO MODELO CONSUMISTA DE 
DESENVOLVIMENTO

• Países desenvolvidos:

a) Abrigam 1/5 da população mundial;

b) Consomem cerca de 80% de todos os recursos produzidos ou 
extraídos da natureza.



AS CONFERÊNCIAS 
AMBIENTAIS
1 – Conferência de Estocolmo 1972

“Crescimento Zero” X “Crescimento a qualquer custo”

"a maior de todas as poluições é a 
pobreza“

Indira Gandhi



Resoluções

a) Respeito à soberania dos países em desenvolvimento;

b) Criação do PNUMA – Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente;

c) Instituição do dia internacional do Meio Ambiente – 05/06.



RELATÓRIO BRUNDTLAND

• Em abril de 1987, a Comissão Brundtland, como ficou conhecida,
publicou um relatório inovador, “Nosso Futuro Comum” – que traz o
conceito de desenvolvimento sustentável para o discurso público.





1991 – FIM DA 
GUERRA FRIA



Conferência – Conferência das Nações 
Unidas sobre o Ambiente e o 
Desenvolvimento
RIO 92

• A Conferência teve como objetivo fundamental,
minimizar os impactos ambientais no planeta,
garantindo, assim, o futuro das próximas gerações.

• Princípios da ECO-92

a) Promover o Desenvolvimento Sustentável;

b) Buscar soluções para conciliar consumo em países
desenvolvidos e destruição em países pobres;

c) Agenda – 21: práticas de desenvolvimento
sustentável.



Três importantes documentos da RIO-92

a) Convenção da biodiversidade: preservação de espécies;

b) Convenção sobre as alterações climáticas: combate ao efeito estufa;

c) Declaração sobre Florestas: aproveitamento econômico das 
florestas realizado de modo sustentável.



Protocolo de Kyoto (1997)

• Reduzir a emissão de GEE em, pelo menos, 5,2% em relação aos 
níveis da década de 1990 entre 2008 e 2012.

• Objetivo: combater o aquecimento global;

• Mecanismo de Desenvolvimento Limpo: países que ultrapassam a 
cota de poluição pode pagar aos países que não poluem.

• EUA e o Protocolo: o país negou-se a ratificar o protocolo.



11/09/2001

MUDANÇA NA GEOPOLÍTICA INTERNACIONAL



RIO + 10

• Balanço dos resultados práticos  
obtidos com a Rio-92;

• Pouco engajamento dos EUA;

• Metas estabelecidas vagamente;



Crise de 2008

• Instabilidade no sistema 
capitalista;

• Falência de bancos;

• Intervenção do Banco Central dos 
EUA em “empresas grandes 
demais para falir”.



• Objetivo: Renovar a participação 
dos líderes mundiais com relação 
ao desenvolvimento sustentável;

• Principais temas:

a) Economia verde;

b) Formas de eliminar a pobreza 
com o desenvolvimento 
sustentável;

c) Energia Renovável;

d) Comunidades tradicionais.



Resultados

• Criação do documento: “o futuro que queremos”

a) Fiscalizar o cumprimento dos compromissos para o
desenvolvimento sustentável;

b) Criação dos objetivos do desenvolvimento sustentável;

c) Buscar a erradicação da pobreza e desigualdades;

d) Incentivo à eficiência energética e ao uso de fontes de
energias renováveis.





Acordo de Paris

• Consenso mundial sobre a desaceleração 
da emissão de GEE;

• Decisões do acordo:

a) Aquecimento limitado a 1,5°C;

b) Países ricos devem garantir um fundo de 
100 bilhões de dólares para as nações 
pobres;



EUA saem do Acordo de Paris

• Pacto climático é desvantajoso para os interesses da economia.

• Possíveis impactos:

a) Enfraquecimento do acordo;

b) Protagonismo chinês;



Principais problemas ambientais do século XXI

• 1 – Degradação dos solos:

✓Erosão;

✓Acidificação;

✓Acumulação de metais pesados.

• Motivos:

✓Desmatamento;

✓Mineração;

✓Falta de saneamento básico;

✓Pecuária;

✓Agrotóxicos



2 - QUEIMADAS

Modalidades:

pós-
desmatamento

Para fins agrícolas

Incêndios 
florestais 

(acidentais ou 
não)



CAUSAS

Especulação 
da terra;

Subsistência 
de 

agricultores;

Manejo do 
gado de forma 

extensiva



CONSEQUÊNCIAS

Destruição de árvores;

Problemas em colheitas;

Morte de animais;

Emissão de Gases de Efeito 
Estufa.



Pantanal em Chamas



3 – A ameaça 
de escassez dos 
recursos 
hídricos

• Aumento do consumo;

• Poluição de reservas 
disponíveis;

• Elevado custo no processo 
de dessalinização;



Fatores que 
causam o 
aumento na 
demanda

Crescimento demográfico;

Indústria;

Expansão da agricultura 
irrigada (principal causa)





Problemas

• Conflitos por água;

• Consumo de água 
contaminada;

• Doenças;

• Baixo desempenho 
agrícola



4 – Biodiversidade 
em perigo

• Os problemas ambientais discutidos até o
momento contribuem para a redução da
biodiversidade;

• Índice global do planeta vivo – indica
alterações da biodiversidade mundial;

• Declínio de 60% na saúde da
biodiversidade entre 1970 e 2014;



Pegada ecológica

• Extensão das áreas produtivas terrestres e marinhas necessárias para
sustentar os padrões de consumo;

• Soma-se a extensão das áreas necessárias ao fornecimento dos
recursos naturais biológicos renováveis utilizados pelas pessoas;

• Florestas;

• Campos de pastagens;

• Áreas de cultivo;

• Estoques pesqueiros;

• Áreas construídas.

Calcule a pegada ecológica: http://promo.wwf.org.br/pegada-
ecologica-calculadora

http://promo.wwf.org.br/pegada-ecologica-calculadora






Países com maior participação na pegada 
ecológica



Pegada ecológica per capita e biocapacidade

• Déficit ecológico causado pelo crescimento populacional e aumento 
no padrão de consumo.




