
Aulas 9 e 10 – Data: 17/03 

Conteúdo: Crise ambiental (texto) 

Metodologia: exposição, conclusão da atividade da aula anterior 



Prof. Neto 

Crise ambiental 



Vamos pensar um pouco....  



Em seu Ensaio sobre o princípio da população, de 1798, o inglês Thomas Malthus 

fez uma previsão sombria. Como a população humana crescia em progressão 

geométrica e a produção de alimentos aumentava em progressão aritmética, no 

longo prazo o saldo desse descompasso seriam a fome e o aumento da 

mortalidade. Só a tragédia ajustaria o tamanho da população à oferta de alimento. 

Malthus viveu no período em que a humanidade atingiu a marca de 1 bilhão de 

pessoas. 

1 – Num futuro próximo, haverá espaço, comida e recursos para todos? Explique. 

2 – É possível frear o crescimento populacional mundial? Como? 

3 – Há alguma relação entre crescimento tecnológico e crescimento da população? 

Justifique. 

I – População:  





Do equilíbrio entre esses três elementos: população, 

recursos naturais e poluição, dependerá o nível de 

qualidade de vida no planeta.  



A população avançou lentamente desde a evolução da espécie há 200 mil 

anos. Foi só há 10 mil anos, com a invenção da agricultura e o aumento na 

oferta de grãos, que o crescimento começou a acelerar. Ainda assim, 

continuou lento, regulado pela alta mortalidade. Epidemias, fome e guerras 

dizimavam milhões. Isso mudou desde o início da Era dos Humanos, com a 

introdução de vacinas e antibióticos e melhores técnicas agrícolas. Mesmo 

os conflitos armados ficaram mais restritos. Com melhores perspectivas, a 

humanidade prosperou – e se multiplicou. 

São 7 bilhões com potencial criativo, capazes de produzir riqueza e 

progresso. Mas exigirão mais recursos de um planeta que chegou ao limite. 

O desafio para as próximas décadas é desenvolver novas formas de 

produção e criar novos padrões de consumo, para garantir que a 

humanidade caiba na Terra com conforto. 





A taxa mundial bruta de natalidade é hoje de 352.268 habitantes por 

dia, enquanto a taxa bruta de mortalidade é de 150.677 habitantes por 

dia. Portanto, a taxa bruta de natalidade é 2,3 vezes maior que a taxa 

bruta de mortalidade. O aumento de população é dado pela diferença 

entre os dois valores - o que, nos dias de hoje, significa um aumento 

anual de cerca de 1,2%.  



http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI238256-17445,00.html




II – Recursos naturais  

Recurso natural é qualquer insumo de que os organismos, as 

populações e os ecossistemas necessitam para sua manutenção. 

Portanto, recurso natural é algo útil. Existe um envolvimento entre 

recursos naturais e tecnologia, uma vez que há a necessidade da 

existência de processos tecnológicos para utilização de um recurso.  



Os recursos naturais podem ser classificados em dois grandes grupos: os 

renováveis e os não-renováveis. Os recursos renováveis são aqueles que, 

depois de serem utilizados, ficam disponíveis novamente graças aos ciclos 

naturais. A água, em seu ciclo hidrológico, é um exemplo de recurso 

renovável. Além da água, podemos citar como recursos renováveis a 

biomassa, o ar e a energia eólica. Como o próprio nome diz, um recurso 

não-renovável é aquele que, uma vez utilizado, não pode ser reaproveitado.  





III – Poluição:  

A poluição é uma alteração indesejável nas características físicas, 

químicas ou biológicas da atmosfera, litosfera ou hidrosfera que 

cause ou possa causar prejuízo à saúde, à sobrevivência ou às 

atividades dos seres humanos e outras espécies ou ainda deteriorar 

materiais.  

Poluentes são resíduos gerados pelas atividades humanas, causando 

um impacto ambienta  negativo, ou seja, uma alteração indesejável. 

Dessa maneira, a poluição está ligada à concentração, ou quantidade, 

de resíduos presentes no ar, na água ou no solo.  



Quanto à origem dos resíduos, as fontes poluidoras podem ser 

classificadas em pontuais ou localizadas (lançamento de esgoto 

doméstico ou industrial, efluentes gasosos industriais, aterro 

sanitário de lixo urbano etc.) e difusas ou dispersas (agrotóxicos 

aplicados na agricultura e dispersos no ar, carregados pelas 

chuvas para os rios ou para o lençol freático, gases expelidos do 

escapamento de veículos automotores etc.). As fontes pontuais 

podem ser identificadas e controladas mais facilmente que as 

difusas, cujo controle eficiente ainda é um desafio.  



Conclusão 



As pressões sobre os recursos naturais 

são provocadas principalmente : 

• INDUSTRIALIZAÇÃO 

• CONSUMISMO 

• CRESCIMENTO POPULACIONAL 








