


Materiais para produzir utensílios

Materiais para construir, pintar

Materiais para os adornos decorativos

Materiais para a medicina

Fontes primárias de energia



A par do incessante desenvolvimento que carateriza a sociedade atual, 

continua a crescente procura de  recursos naturais, sobretudo minerais



CRESCIMENTO POPULACIONAL

O crescimento populacional, aliado à permanente procura de

melhores condições de vida, tem sido responsável por

inúmeros desequilíbrios nos subsistemas terrestres,

existindo a par disto uma produção descontrolada de

resíduos.





CRESCIMENTO POPULACIONAL
Verifica-se na periferia das grandes 

cidades. Origina a formação de 

grandes bairros, onde é necessário:

Abastecimento de água

Sistema de saneamento

Abastecimento de eletricidade

Muitas cidades crescem

desmesuradamente, de tal

modo que muitas das

construções não estarão

nas melhores condições

de estabilidade e

segurança.



CRESCIMENTO POPULACIONAL 

/ DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL

Aumento do impacte ambiental

Aumento da 

exploração dos 

recursos naturais

Aumento da produção 

de resíduos
Maior vulnerabilidade aos 

desastres naturais, pelo 

aumento da ocupação de 

áreas de risco



São depósitos de materiais que existem, ou que

se pensa que existem e que possuem interesse

económico ou político.

Água

Recursos energéticos: combustíveis fósseis;

Recursos Minerais: Metálicos e Não Metálicos;

Recursos BIOLÓGICOS: Seres vivos.



FLORESTAS

ÀGUA

ANIMAIS

SOLO

ENERGÉTICOS



MINERAIS:  Metálicos: Ouro, Prata, Ferro, Bauxite, …

Não Metálicos: Mármore, Argilas, Diamantes, …

ENERGÉTICOS:

Carvão, Petróleo, Gás Natural







Explosão demográfica e a crescente 

industrialização : 
* Exploração de recursos naturais;

* Produção e acumulação de resíduos.

IMPACTE AMBIENTAL é o conjunto de acções ou 

de comportamentos do Homem sobre os 

subsistemas terrestres capazes de interferir 

sobre o seu equilíbrio natural







Apenas uma pequena percentagem de água

(0,014%) de toda a água existente na Terra

está disponível para consumo Humano!



A água é um recurso natural de

grande valor económico,

ambiental e social, fundamental

para a subsistência e bem-

estar do Homem e dos

ecossistemas da Terra.

Hoje, a má utilização,

e a crescente procura

deste recurso, tornou-

se uma preocupação

geral, pela menor

disponibilidade de

água potável em todo

o planeta.



A água é o recurso natural de maior importância para a biosfera

A água é um recurso RENOVÁVEL



Em alguns locais do mundo está a ocorrer uma degradação

dos aquíferos devido à sobre-exploração e à poluição.





Poluição

Diminuição das reservas

Aumento de CO2 atmosférico



são todos aqueles recursos que direta ou

indiretamente originam ou acumulam energia.



FONTES NATURAIS DE ENERGIA
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Diminuição das reservas

Poluição de ar, água e solos

Riscos geológicos











São materiais que desde a produção ao consumo se vão

deitando fora, por aparentemente, não terem utilidade.













A falta de espaço leva a que muitas construções sejam

edificadas cada vez mais em zonas de elevado risco

geológico



RISCO GEOLÓGICO
• Zonas do Litoral

• Zonas onde os terrenos

podem deslizar

• Zonas de intensa atividade

sísmica e vulcânica

• Zonas mineiras abandonadas

• Ocupação de leitos de cheia

dos rios









Consiste no conjunto de processos

e atitudes que podem satisfazer as

necessidades do presente sem

comprometer as necessidades das

gerações futuras.



O futuro do nosso planeta exige uma melhor gestão ambiental

que vise um desenvolvimento sustentável.

Verifica-se uma situação de desenvolvimento sustentado

quando um recurso é utilizado de modo a não ultrapassar

o seu potencial de renovação.

Impõem-se, assim, medidas muito importantes...













ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

REDUÇÃO DOS IMPACTES AMBIENTAIS NEGATIVOS

RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DEGRADADAS

REDUÇÃO DA PRODUÇÃO DE RESÍDUOS 

RECICLAGEM E UTILIZAÇÃO DE SUBPRODUTOS

CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO GEOLÓGICO

CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO BIOLÓGICO






