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O QUE É?



O PLANETA TERRA
A Terra é um Planeta muito

especial !
Sua atmosfera funciona como

uma Estufa.  Permite que os raios
solares atravessem a atmosfera aquecendo a 
superfície terrestre, ao mesmo tempo 
que, impede a sua saída nos mantendo aquecidos.

Os principais gases do Efeito Estufa - GEE são:
o dióxido de carbono (CO2),
o metano (CH4),  
o óxido nitroso (N2O) e,
o vapor d’água (H2O). 

FONTE: http://www.guiageo-americas.com/ FONTE: http://site.noticiaproibida.org/o-efeito-estufa.html



EFEITO ESTUFA
 O Efeito Estufa é um fenômeno natural que 

acontece há milhões de anos.

FONTE: http://site.noticiaproibida.org/o-efeito-estufa.html.



QUAL A RELAÇÃO ENTRE O  
EFEITO ESTUFA E AS 

MUDANÇAS CLIMÁTICAS?

FONTE: http://site.noticiaproibida.org/o-efeito-estufa.html



O CLIMA ESTÁ MUDANDO

FONTE: http://www.ipam.org.br  

As Mudanças Climáticas - MC estão
acontecendo em função de um
desequilíbrio no Efeito Estufa, resultantes de
causas naturais, como alterações na radiação
solar e dos movimentos orbitais da Terra, como
também, por consequência das atividades
humanas. (FONTE: http://www.ipam.org.br , 2007).



O QUE ESTAMOS FAZENDO PARA MUDAR O 
CLIMA?

 Aumentando a concentração de Dióxido de Carbono
(CO2) na atmosfera, liberado:

- pela queima de combustíveis fósseis (derivados do
petróleo, gás natural e carvão mineral);

- pelas mudanças no uso do solo como o
desflorestamento (corte e queima de árvores) para
pecuária e agricultura. (FONTE: http://site.noticiaproibida.org/o-efeito-estufa.html).

FONTE: http://hypescience.com FONTE: http://hypescience.com



O QUE ESTAMOS FAZENDO PARA MUDAR O 
CLIMA?

 Aumentando a concentração de Metano (CH4) e Óxido
Nitroso (N2O) – produzido através de processos:
- de decomposição orgânica (incluindo o lixo em

aterros sanitários);
- da criação de animais ruminantes (liberado no

processo digestivo) (FONTE: http://site.noticiaproibida.org/o-efeito-estufa.html).

FONTE: http://www.ecodesenvolvimento.org     FONTE: https://governacaegovernabilidade.wordpress.com



IMPORTANTE !!!

Dentre os gases, o Dióxido de
Carbono (CO2) é o mais nocivo. Em 2013, atingiu
uma concentração de 400ppm do total das
emissões antropogênicas mundiais de gases do
efeito estufa. Seu tempo de permanência na
atmosfera é no mínimo de 100 anos. O que
significa que as emissões de hoje têm efeitos de
longa duração, podendo resultar em impactos
no regime climático ao longo de vários séculos
(FONTE: http://www.ipam.org.br, 2007/ http://blog.observatoriodoclima.eco.br).



FONTE: GALLEGO, J. L., 2008

COMO 
NOS 

AFETARÁ?



PASSAREMOS MAIS CALOR
Com as Mudanças Climáticas - MC, as 

temperaturas subirão. As primaveras serão mais 
secas e os verãos mais quentes. Teremos que 
nos preparar porque fará mais calor! (GALLEGO, 2008, p.13)

FONTE: GALLEGO, J. L., 2008



VIVEREMOS COM MENOS ÁGUA
Os cientistas estão estudando como as MC

afetarão as reservas de água nos próximos 
anos. Se trata de prever até onde vamos,
para estarmos adaptados 
o mais rápido possível 
a esta situação,
para garantir 
a acessibilidade 
a este recurso tão vital .    

(GALLEGO, 2008, p.15)

FONTE: http://tribunadonorte.com.br                        



AS PAISAGENS MUDARÃO
O clima determina em grande parte a 

paisagem que nos rodeia, 
de maneira que se o 
clima muda, a paisagem 
também muda.
Isto é o que vem
acontecendo ao
longo dos séculos
com o nosso            
planeta! (GALLEGO, 2008, p.18)                          FONTE: http://www.envolverde.com.br



DIMINUIRÁ A BIODIVERSIDADE DO PLANETA
O conjunto de animais e plantas 

também sofrerão com as
Mudanças Climáticas.
Sabemos que 
adversidades 
extremas poderão
levar à extinção
de diversas espécies. FONTE; http://www.montecastelo.sc.gov.br 



AUMENTARÃO OS DESASTRES NATURAIS
A Nasa anunciou que o mês de setembro de 2014 foi o 

mais quente da história. Este ano foi lembrado 
por secas recordes em São Paulo
e na Califórnia, além do
Furacão Sandy,  em
2012, foram fenômenos 
Climáticos que têm 
sido incorporados à 
análise Científica como 
consequência do 
aquecimento do planeta. 

FONTE: http://observatoriodoclima.eco.br/o-desafio-do-bem-estar?locale=pt-br#sthash.V3csWQVv.dpuf



FONTE: GALLEGO, J. L. ,2008

O QUE 
PODEMOS 

FAZER?



O PAPEL DA ESCOLA
Trabalhar as questões sobre Mudanças Climáticas na

Escola, surge como uma necessidade da sociedade 
contemporânea, na medida 
em que as questões 
socioambientais têm 
sido cada vez mais 
discutidas e abordadas 
em decorrência da
gravidade da 
degradação do 
meio natural e social.             FONTE: https://infoverdenoticias.wordpress.com



O PAPEL DA ESCOLA
Tomando como princípio a Escola como

Espaço Educador Sustentável,  
esta poderá desenvolver diversas 
atividades, programas e  projetos,
que ao envolver toda a 
comunidade (escolar e do
entorno) criará espaços 
para manter uma relação 
equilibrada com 
o ambiente. FONTE: www.tumblr.com



ECONOMIZAR ENERGIA

A energia é necessária para que possamos 
viver bem! Portanto temos que usá-la de 
maneira responsável. (GALLEGO, 2008, p.25)    

FONTE: GALLEGO, J. L. ,2008



ECONOMIZAR ENERGIA
Vejamos algumas dicas:
 Substituir as lâmpadas incandescentes por fluorescentes;
 Manter as lâmpadas desligadas, quando houver

luminosidade externa suficiente;
 Tirar os aparelhos da tomada ao final do dia;
 Desligar o monitor do computador e/ou coloque a

máquina em modo de economia de energia, quando não
estiver no ambiente;

 Melhorar a circulação de ar nos ambientes, corredores,
para se evitar o uso de ventiladores e ar-condicionado;

 Reutilizar papéis para rascunho;



ECONOMIZAR ÁGUA

Água é vida! As Mudanças Climáticas 
nos obrigará a viver 
com menos água. 
Quanto antes aceitarmos 
esta realidade, 
mais tempo teremos 
para nos adaptarmos.
(GALLEGO, 2008, p.31)

FONTE: http://www.eupensomeioambiente.com.br



ECONOMIZAR ÁGUA

Vejamos algumas dicas:
Trocar as torneiras, chuveiros, descargas de 

banheiro com dispositivo econômico para 
reduzir a quantidade de água liberada durante o 
seu uso;

Usar vassoura e balde, na hora de lavar calçadas, 
carros e usar água de reaproveitamento;

 Instalar, se possível, cisternas para captação da 
água da chuva, que poderá ser utilizada para 
diferentes fins;



ORGANIZAR E REDUZIR OS RESÍDUOS
Os Resíduos são uma das causas 

das Mudanças Climáticas. 
Se formos capazes de 
gerar menos resíduos
e os reutilizarmos, 
ajudaremos muito 
o nosso planeta.
(GALLEGO, 2008, p.34)

FONTE: https://jogadacerta.wordpress.com



ORGANIZAR E REDUZIR OS RESÍDUOS

Vejamos algumas dicas: 
 Evitar durante o dia a produção de resíduos. Escolha 

produtos sem embalagens, não peça tantas sacolas; 
 Incorporemos o princípio dos 3 Rs: Reduzir, Reutilizar e 

Reciclar;
 Separar o lixo orgânico do lixo reciclável instalando as 

lixeiras de separação dos resíduos;
 Reutilizar as caixas de leite, os banners, os papéis, e 

tudo mais que e possa vir diminuir a compra destes;
 Levar para os pontos de coletas específicos, os resíduos 

especiais como: óleos, pilhas e baterias, remédios.



MOBILIDADE  URBANA

Em grande parte a culpa das Mudanças 
Climáticas é também dos meios de transporte. 
Se mudarmos nossa
maneira de nos
locomovermos,
ajudaremos 
o nosso planeta.
(GALLEGO, 2008, p.38)

FONTE: http://www.consystem.com.br



MOBILIDADE  URBANA
Vejamos algumas dicas:
 Deixar o carro na garagem e caminhe, quando irá 

percorrer pequenas distâncias;
 Trocar o carro por uma bicicleta, isto fará bem para o 

seu corpo e também para o planeta;
 Usufruir do transporte coletivo de sua cidade para 

economizar tempo e dinheiro;
 Quando não for possível deixar o carro, usar 

coletivamente, com amigos e vizinhos;
 Viajar de trem ou outro meio de transporte menos 

agressivo ao meio ambiente, lembrando que a queima 
dos combustíveis fósseis são o grande vilão das MC.



PARA FINALIZARMOS
“É nossa missão
colaborar para
diminuir os 
sintomas da
enfermidade
da Terra!” 
(GALLEGO, 2008)

FONTE: GALLEGO, J. L. ,2008

VAMOS 
CUIDAR 

DE 
NOSSO 

PLANETA!
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