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Nós estudamos as Formas da Terra.

Na Aula Anterior



ACOLHIDA: Apresentação do conteúdo à turma.

APRESENTAÇÃO DA AULA:

• Conteúdo: As formas da Terra - Sustentabilidade.

• Recursos: Slides.

• Atividades em sala: Exercícios para fixação do conteúdo.

ROTEIRO DA AULA DE HOJE
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O QUE É DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL?

Desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem

comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações.

É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro.

Harmonia entre desenvolvimento econômico e a conservação ambiental.

Relatório Brundtland (1987)

“Atender às necessidades da geração presente sem 
comprometer a as gerações futuras”
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É possível usar a natureza sem destruí-la? Sim! Isso se chama

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

O HOMEM E A TERRA

Reflorestamento

Uso racional da 
água

Energia limpa
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COMO ALCANÇAR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL?

O desenvolvimento sustentável depende de planejamento e do

reconhecimento de que os recursos naturais são finitos.

Qualidade em vez de quantidade, com a redução do uso de matérias-primas e

produtos e o aumento da reutilização e da reciclagem.
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QUAL O MODELO A SER ADOTADO?

O caminho a seguir não pode ser o mesmo adotado pelos países

industrializados.

Ao invés de aumentar os níveis de consumo dos países em desenvolvimento, é

preciso reduzir os níveis observados nos países industrializados.

Desenvolvimento  crescimento econômico. 

Crescimento econômico depende do consumo crescente de energia e recursos

naturais.
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PROBLEMAS AMBIENTAIS

2. Ar: - Poluição
- Efeito estufa
- Redução da camada de ozônio

1. Água: - Suprimento de água para consumo humano
- Qualidade
- Contaminação dos oceanos

3. Biodiversidade: - Devastação dos recursos florestais
- Aceleração do ritmo da extinção das espécies

4. Energia:  - Redução do uso de energia por fontes não renováveis
- Redução do consumo de energia hidrelétrica
- Desenvolvimento de fontes alternativas de geração

5. Resíduos:  - Disposição inadequada
- Geração Acelerada
- Esgotamento da capacidade dos aterros
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