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“ Quando o mundo foi entregue ao homem, era
um jardim. O homem transformou-o em um
sarçal cheio de veneno. Nada serve agora para
purificar a casa do homem. É necessária umapurificar a casa do homem. É necessária uma
ação mais profunda, que só pode vir do céu."

Padre Pio



MEIO AMBIENTE

ENTIDADE 
MULTICOMPARTIMENTAL

ATMOSFERA ATMOSFERA 
HIDROSFERA
LITOSFERA 
BIOSFERA

AUTOREGULAÇÃO
EQUILÍBRIO 
DINÂMICO

http://www.permamatrix.com/healthy-soil-gives-us-clean-air-and-water/



SISTEMAS NATURAIS

Ciclos hidrogeoquímicos Cadeia alimentar
http://www.istockphoto.com/vector/the-water-cycle-gm484231734-71183161 http://www.theschoolrun.com/what-are-food-chains-and-food-webs



Introdução de agentes (físicos, químicos ou biológicos) que
possam alterar o equilíbrio dos sistemas naturais e,
consequentemente, provocar efeitos nocivos.

POLUIÇÃO AMBIENTAL 

Poluição química

Poluição biológica

Poluição física

Atmosfera

Hidrosfera

Litosfera

BIOSFERA



Contaminação atmosférica

Contaminação do solo

Contaminação dos recursos hídricos

POLUIÇÃO AMBIENTAL

Contaminação dos recursos hídricos



Aumento da população Aumento da atividade 
industrial

Causas

POLUIÇÃO AMBIENTAL

Aumento do consumo



CRESCIMENTO POPULACIONAL

http://www.biologicaldiversity.org/programs/population_and_sustainability/extinction_and_p
opulation_graph.html



CRESCIMENTO POPULACIONAL



RESÍDUOS DOMÉSTICOS

http://www.maenatureza.org.br/projetoeducando/folders/poster7_brasil_aguas_esg/



RESÍDUOS DOMÉSTICOS

http://encantosdocerrado.com.br/n/6455



Cólera, Tifo, Filária, Diarréia, Poliomelite, Tracoma, etc.

MORTES POR ÁGUA SUJA

RESÍDUOS DOMÉSTICOS

http://tratabrasil.org.br/agua-contaminada-mata-2-milhoes-por-ano



CONSUMO

http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI221331-15228,00-
QUEM+INVENTOU+O+CACHORRO+VEGETARIANO.html



CONSUMO

http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI221331-15228,00-
QUEM+INVENTOU+O+CACHORRO+VEGETARIANO.html



CONSUMO

http://sustentabilidadenaoepalavraeaccao.blogspot.com.br/2010/01/ameaca-do-
consumismo-despertemos-os.html



CONSUMO

Leitura recomendada: 
André Trigueiro, Mundo Sustentável. Editora Globo, 2006.

�O consumismo desenfreado é a maior ameaça à humanidade.

�O consumo anual supera em 20% a capacidade do planeta.

�Se toda a população consumisse como os norte-americanos, 

seriam necessários quatro planetas terra.

Abençoada seja a pobreza!
(Ironia)



RESÍDUOS INDUSTRIAIS

Acúmulo de grandes quantidades 
de insumos e matérias primas

Acidentes

http://cetesb.sp.gov.br/emergencias-

quimicas/apresentacao/relatorios-de-atendimento/

Emergências Químicas
CETESB (2010)



Acúmulo de grandes quantidades 
de insumos e matérias primas Acidentes

RESÍDUOS INDUSTRIAIS

http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/energy/oilandgas/8253637/BP-oil-

spill-report-the-key-points.html



Incompleta conversão 
de matérias primas Resíduos

RESÍDUOS INDUSTRIAIS

http://chemistry-talk.blogspot.com.br/2016/04/water-

pollution-by-industrial-effluents.html

http://zeenews.india.com/india/polluting-industrial-units-will-

be-shut-down-if-they-cant-treat-effluents-supreme-

court_1980134.html



1929: Minamata (Japão) é reconhecida como cidade

1932: primeiras instalações industriais, planta de acetaldeído

1941: começa a produção de cloreto de vinila

1950: instalação de fábricas de fertilizantes

24 
anos

Minamata
Crônica de um desastre anunciado

RESÍDUOS INDUSTRIAIS

1950: instalação de fábricas de fertilizantes

1956: identificação de patologia (sistema nervoso central)

1963: descobrem-se as causas da tragédia: consumo de moluscos

contaminados com metil-mercurio, extraídos da Bahia de

Minamata. Origem da poluição: desconhecida

1968: origem da contaminação: fábrica de acetaldeído

1971: medidas de prevenção começam a ser tomadas

12 
anos

anos



Minamata
Crônica de um desastre anunciado

RESÍDUOS INDUSTRIAIS

Resumo
43 pessoas morreram

milhares ficaram contaminadas
1995: 1500 vítimas não compensadas

https://flashmineirobh.wordpress.com/tag/desastre-

de-minamata/


