
CONFERÊNCIAS MUNDIAIS SOBRE 

O  MEIO AMBIENTE E 

SUSTENTABILIDADE 

  SOMENTE O USO RACIONAL DOS 
RECURSOS NATURAIS VAI GARANTIR 

NOSSA SOBREVIVÊNCIA 



 A palavra recurso significa algo a que se possa recorrer para a obtenção 

de alguma coisa, assim o homem recorre aos recursos naturais, que é tudo aquilo 

que a natureza fornece ao homem, para satisfazer suas necessidades e produzir 

riquezas. 

 

 
Os recursos Naturais utilizados na indústria podem ser classificados como:  

 

Minerais: Ferro, ouro, prata;  

Hídricos: Rios, mares , lagos;  

Energéticos: Gás natural, petróleo, carvão mineral, sol e vento;  

Biológico: Animais e plantas 

  

ALTERAÇÕES AMBIENTAIS    



ALTERAÇÕES AMBIENTAIS    
 Renováveis : Aqueles que mesmo utilizados pelo ser humano , por um 

processo natural de renovação eles estão disponível em pouco tempo. Porém a 

uma limitação deve ser respeitada para que não ocorra a escassez ou até mesmo 

a extinção.  

Água                                    Animais                              Florestas  



ALTERAÇÕES AMBIENTAIS    

 Não Renováveis: Uma vez esgotado nunca ficaram disponíveis. Como os minerais 

incluindo os combustíveis fósseis. 

Petróleo                                       Carvão                                     Minérios 



ALTERAÇÕES AMBIENTAIS    

Revolução Industrial  

(Carvão)  

 
  

Duas Grandes Guerras  

(Petróleo)  

 
  



ALTERAÇÕES AMBIENTAIS    

Industrias Cidades População 

Consumo 
Matéria Prima Degradação Ambiental 



ALTERAÇÕES AMBIENTAIS    

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

QUANTO MAIS INDUSTRIALIZADO O PAÍS, MAIOR VAI SER SEU CONSUMO DE 

ENERGIA E CONSEQUENTEMENTE MAIOR SERÀ OS DANOS CAUSADOS AO MEIO 

AMBIENTE. 
 

 
  



CLUBE DE ROMA - 1968   
 Produziram o relatório Os Limites do Crescimento,  

  

 Reconheceram como finitos os recursos naturais 

 Preocupação com o crescimento demográfico e o modelo consumista. 

 

http://www.clubofrome.org/eng/home/ 

http://www.clubofrome.org/eng/home/


ESTOCOLMO - 1972   
 Crítica a visão antropocêntrica de mundo  

 Confronto entre as perspectivas dos países desenvolvidos e dos países 

em desenvolvimento 

 Declaração sobre o Meio Ambiente Humano: critérios e princípios comuns 

que ofereçam aos povos do mundo inspiração e guia para preservar e melhorar o 

meio ambiente humano. 

 

 



RIO-92 OU ECO-92   
 A Conferência aprovou documentos com objetivos mais 
abrangentes e de natureza mais política:   
 

Declaração do Rio ou  Carta da Terra e a  

Agenda 21  

 
 Ambos endossam o conceito fundamental de desenvolvimento 
sustentável, que combina o progresso econômico e material com a 
necessidade de uma consciência ecológica. 



CARTA DA TERRA OU DECLARAÇÃO DO RIO   

 A "Cúpula da Terra" (Earth Summit), contou com a presença de 172 países 

(apenas 6 membros da ONU não estiveram presentes) e 1.400 organizações-não-

governamentais. Declaração de princípios básicos que deverão orientar o 

comportamento econômico e ecológico dos povos e das nações, com respeito ao 

desenvolvimento e ao meio ambiente. 

 



AGENDA 21   
 É um programa de ação que viabiliza o novo padrão de desenvolvimento 

ambientalmente racional, contendo 27 princípios básicos: “Os Estados e as pessoas 

devem cooperar de boa fé e num espírito de parceria para o cumprimento dos princípios 

constantes dessa Declaração e para o desenvolvimento do Direito Internacional no campo 

do desenvolvimento sustentável. 

 
 
 

 

 Desenvolvimento 
 Sustentável 



A Sustentabilidade 

 



DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL   

  É o 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. 

 



RIO +10 - 2002   
 A Rio +10, ou Cúpula do Desenvolvimento Sustentado, que se realizou 

em Johanesburgo, África do Sul em 2002. 

 

 Teve como objetivo principal discutir soluções já propostas na Agenda 

21 primordial (Rio-92), além de discutir questões como linha de pobreza, 

fornecimento de água, saneamento básico, energia, saúde, agricultura e 

biodiversidade 



PROTOCOLO DE KYOTO   
 O documento prevê que, entre 2008 e 2012, os países desenvolvidos 

reduzam suas emissões de gases-estufa em 5,2% em relação aos níveis medidos 

em 1990, para garantir um modelo de desenvolvimento limpo aos países em 

desenvolvimento.  

 

 O Protocolo entrou em vigor em fevereiro de 2005 e prevê que suas 

metas sejam atingidas entre 2008 e 2012, quando ele expira, mas já se esperam 

resultados acanhados. 

 

 



PROTOCOLO DE KYOTO   
 Países ricos e poluidores como Canadá, Japão e EUA ofereceram grande 

resistência ao estabelecimento em Kyoto. 

 

 Em 2001, os EUA abandonaram o Protocolo de Kyoto, alegando que as 

metas ambientais comprometeriam seu desenvolvimento econômico. 

 E que seria injusto seria injusto 

por não fixar metas de emissão de gases 

causadores do efeito-estufa para países 

como China e Índia. 



DIFICULDADES DE AÇÃO   

 As questões econômicas ainda se sobrepõem às questões ambientais.  

 Governos associam a preservação ambiental com a diminuição da 

atividade econômica e aumento do desemprego.  

 Pressões de grupos empresariais prejudicados por muitos desses 

tratados. 

 Falta de recursos financeiros para por em pratica políticas ambientais e 

sociais. 

 As tecnologias para produção de energia limpa, bem como os programas 

de reciclagem em escala industrial, necessitam de mais pesquisas para se 

tornarem viáveis ao ponto de levarem ao abandono de práticas poluidoras. 

  

 
  
  



IPCC   
 Em 1990, surgiu o IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudança 

Climática), primeiro mecanismo de caráter científico, tendo como intenção alertar o 

mundo sobre o aquecimento do planeta. 

http://www.ipcc.ch/ 

http://www.ipcc.ch/


PROTOCOLO DE MONTREAL   
 O Protocolo de Montreal  sobre Substâncias que Destroem a Camada 

de Ozônio é um acordo internacional, para a Proteção da Camada de Ozônio 

comprometendo-se a eliminar o CFC (cloro-flúor-carbono) completamente até 

2010. 

 Na atualidade 80% das emissões já foram eliminadas. 

 

 

http://www.protocolodemontreal.org.br/ 

http://www.protocolodemontreal.org.br/


Outra Conferência no Brasil  

Rio+20  (Rio de Janeiro, 2012) 
  A Conferência da ONU sobre o Desenvolvimento 

Sustentável mais conhecida como Rio +20 

aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, após vinte 

anos de realização das conferências sobre meio 

ambiente e desenvolvimento sustentável, o Rio-92. 

O objetivo dessa conferência foi garantir e renovar o 

compromisso entre os políticos para o 

desenvolvimento sustentável. 



A Conferência teve dois temas 
principais: 

 • A economia verde no contexto do 
desenvolvimento sustentável e da erradicação da 
pobreza;  

• A estrutura institucional para o desenvolvimento 
sustentável.  

 

• Objetivo: foi a renovação do compromisso 
político com o desenvolvimento sustentável. 

 



 



TEORIA DE GAIA   
 Segundo esta teoria, a Terra reage organicamente a todos os atos nela 

sentido. É admirável, segundo o cientista, a Terra ainda estar equilibrada perante 

os desequilíbrios causados pelos atos humanos. O ser humano seria uma espécie 

de tumor que a Terra gostaria de expelir, ou simplesmente convidar para sair, por 

este não se adequar e viver ao ritmo orgânico natural do planeta.  



A Hipótese de Gaia, também denominada 

como Teoria de Gaia, é uma tese que sustenta 

ser o planeta Terra um ser vivo. A hipótese foi 

apresentada em 1969, afirmando que a 

biosfera do planeta é capaz de gerar, manter e 

regular as suas próprias condições de meio-

ambiente.  O cientista britânico Lovelock, 

juntamente com a bióloga Lynn Margulis 

analisaram pesquisas que comparavam a  

atmosfera da Terra com a de outros planetas, 

vindo a propor que é a vida da Terra que cria as 

condições para a sua própria sobrevivência, e 

não o contrário, como as teorias tradicionais 

sugerem. O nome Gaia é uma homenagem à 

deusa grega Gaia, da Terra.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Meio-ambiente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Meio-ambiente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Meio-ambiente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lynn_Margulis
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lynn_Margulis
http://pt.wikipedia.org/wiki/Deusa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mitologia_grega
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gaia_(mitologia)
Educação Ambiental.ppt


TERRA BIOLOGICAMENTE PRODUTIVA 



SANTA

MARIA



 

Sustentabilidade econômica 

            É uma gestão de recursos naturais, que foca o 

crescimento econômico, desenvolvimento social e manutenção 

dos recursos naturais, que atende as exigências sociais do 

trabalho adequando uma justa distribuição de renda. 

 

Sustentabilidade social 

            Foca o desenvolvimento na melhoria da qualidade de 

vida, promovendo uma igualdade social, racial e econômica. 

 

Sustentabilidade ambiental 

            É a manutenção de sustentação dos ecossistemas. A 

emissão de poluentes não pode ser maior á capacidade de 

transformação ou absorção por parte do planeta. 

 

Definição:  Sustentabilidade é a qualidade de vida e condição do que é 

sustentável, ou seja, é aquilo que se pode sustentar, manter, defender ou 

conservar. 



Sustentabilidade ecológica ou ambiental 

            É a manipulação correta dos recursos naturais em 

variedades ecossistemas. 

  

Sustentabilidade cultural 

            Ameniza a manutenção de culturas tais como costumes 

e valores. 

Sustentabilidade territorial ou espacial 

            Foca o equilíbrio nas relações inter-regionais, para que 

cessem as desigualdades  seja investimento público, 

conservação da biodiversidade e o desenvolvimento ecológico. 

 

Sustentabilidade geográfica 

            A sustentabilidade geográfica esta relacionada a má 

distribuição populacional no planeta. 

 

Sustentabilidade institucional 

            Busca a qualidade das instituições publicas ou privadas. 



SANTA

MARIA



Simulações de computador projetam 

a evolução da temperatura. Abaixo, 

vê-se a média global subir de 

13,5ºC, na década de 1860, para 

14,5ºC nesta década, e poderá 

chegar a 18ºC, em 2100.  

O quadro ao lado projeta maior 

crescimento do calor em países 

próximos do Pólo Norte (vermelho) 

do que do Sul (rosa e rosa-claro). 



Agência Nacional das Águas 



https://www.youtube.com/watch?v=n3wZxYgRyWQ 



BONS ESTUDOS !!! 

“ SE A OPORTUNIDADE NÃO 
BATER, CONSTRUA UMA PORTA”  


