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Introdução

 Atualmente, as questões 
ambientais vêm sendo cada 
vez mais salientadas, não 

somente pela ação de 
organismos não-

governamentais (ONG’s), 
como também através de 

cientistas, urbanistas e 
ecólogos, o que tem 
influenciado todo o 

discurso político mundial. 



 Nos últimos anos, essa preocupação aumentou 
bastante, especialmente no âmbito da cultura, quando 
artistas, arquitetos, historiadores e outros peritos em 

patrimônio – tanto natural quanto cultural –, 
voltaram-se para a preservação do meio ambiente.

 Basicamente, MEIO AMBIENTE (do latim 
ambiens, isto é, o mundo circundante; próximo)  
trata-se de um sistema ecológico formado por 

componentes físicas, químicas, biológicas e sociais, 
incluindo tanto aspectos concretos (materiais) como 
abstratos (imateriais), que mantêm relação entre si. 



 Desde que surgiu em 
1866, proposta pelo 

biólogo alemão Ernest 
H. Haeckel (1834-

1919), a ECOLOGIA
– do grego oikos; casa, 
habitat + logos; saber, 
estudo – é vista como            
a ciência que estuda as 

relações existentes entre 
os seres vivos e, destes, 
com seu meio ambiente, 
analisando a adaptação 

e ação sobre o meio. 



 Até hoje, a Ecologia mantém-se como a única ciência 
que possuía condições de interpretar a interligação 

existente entre todas as coisas, já que os seres vivos, 

como o HOMEM, mantêm uma relação 
indispensável e obrigatória entre si, e com o planeta.



 Atualmente, a 

ECOLOGIA tem uma 
das áreas de maior 

abrangência em 
aplicação no mundo 

contemporâneo, 
principalmente a partir 

dos impactos ambientais 
ocorridos após a segunda 

metade do século 
passado e que vêm 
assolando toda a 

humanidade desde então.



 Com o crescente desenvolvimento da civilização,          
o Homem vem poluindo solos, rios, mares e ares, 

retirando da natureza todos os seus recursos sem ao 
menos renová-los e sem qualquer controle, o que 
compromete seriamente todos os ecossistemas. 

 ECOSSISTEMA trata-se de um sistema formado 
por um meio físico (biótopo) e pelo conjunto de 

espécies (biocenose) que nele vivem, alimentam-se e 
reproduzem-se, tendo as dimensões de um charco até 

uma floresta, ou mesmo de um conjunto das 
profundezas oceânicas e até a cidade. 



 Como resultado de uma 
ocupação desenfreada do 
planeta, a NATUREZA  
devolve todo o mal que 
lhe é causado em forma 
de catástrofes, tais como 
vendavais, terremotos, 

chuvas ácidas, tsunamis
e avalanches, além do 

aumento da temperatura 
devido ao buraco na 
camada de ozônio. 
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 Em 26 de dezembro de 
2004, um terremoto no 

Oceano Índico, próximo a 

SUMATRA, disparou 
uma sequência de tsunamis
fatais, que atingiram vários 
países e provocaram mais 

de 290.000 mortes, além de 
600.000 desabrigados. 

 Com a magnitude de 9.0, 
este terremoto submarino 

foi o mais poderoso de 
todos os tempos no mundo.

Destruição 
na Indonésia
(dez. 2004)



1º/11/1755

120.000 vítimas
22/05/1960

5.700 vítimas

28/12/2004
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Piores Tsunamis 

da História

Valdivia (Chile) – 9.5 Lisboa (Portugal) – 9.0 Sumatra (Indonésia) – 9.1



 O terremoto seguido de 

tsunami que atingiu o 

Japão em 11 de março de 

2011 atingiu 8.9 graus da 

escala Richter, sendo 

considerado o pior 

ocorrido naquele país e               

o sétimo da história.

 Morreram mais de 14.000 

pessoas e milhares ainda 

estão desaparecidas.



Sendai (Japão) – 8.9

11/03/2011

14.000 vítimas

Após a catástrofe, o Japão sofre a pior

crise nuclear da sua história, comparada 

ao acidente de Chernobyl em 1986.

Usina Nuclear de Fukushima



 Em 29 de agosto de 2005, 
o FURACÃO KATRINA, 
com ventos de mais de 280 
km/h, atingiu a costa Sul 

dos EUA e provocou 
graves estragos, como a 
submersão de mais de 

200.000 casas só na região 
de Nova Orleans.

 Provocando mais de 1.000 
mortes, levou à evacuação 
de cerca de um milhão de 

pessoas naquele país. 
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 Em 27 de março de 2004, a 
população do sul do Estado 

de Santa Catarina e do 
nordeste do Estado do Rio 
Grande do Sul, ambos no 

Brasil, foram alertadas para 
o fato de que se aproximava 

um ciclone tropical. 

 O que ninguém imaginava       
é que este seria o primeiro 

furacão historicamente 
registrado no Atlântico Sul: 

o FURACÃO CATARINA. 



 Em virtude de seu caráter inédito e da complexidade 
na sua formação, houve muita polêmica quanto à sua 

classificação, que acabou sendo de Furacão de 
Categoria 2, já que a velocidade dos ventos chegou 

a 180 km/h. Sua causa provável: aumento do 
aquecimento global, devido à concentração de 

Dióxido de Carbono (CO2) na atmosfera. 



 Em 12 de janeiro de 2010, 
um terremoto de 

proporções catastróficas, 
com magnitude sísmica 

7.0, atingiu o Haiti a 
aproximadamente 22 km 
da capital, Porto Príncipe. 

Em seguida, foram 
sentidos na área múltiplos 
tremores com magnitudes 

em torno de 5.9 graus.



 Provocando a destruição de 
cerca de 80% das construções 

urbanas, deixou uma 
estimativa de mais de 200.000 
mortos e cerca de 3 milhões 
de desabrigados na região.

 Segundo a ONU, este sismo                   
no Haiti, agravado pela 

situação socioeconômica do 
país, foi o pior desastre já 

enfrentado pela organização 
desde sua criação em 1945.



Ano Local Tipo N. Vítimas

1O 23/01/1556 Shaanshi, China Terremoto 830.000

2O 12/11/1970 Índia e Bangladesh Ciclone >400.000

3O 11/10/1737 Calcutá, Índia Terremoto 300.000

4O 26/12/2004 Sudeste Asiático Tsunami 295.000

5O 27/07/1976 Tangshan, China Terremoto 255.000

6O 09/08/1138 Aleppo, Síria Terremoto 230.000

7O 12/01/2010 P. Príncipe, Haiti Terremoto 223.000

8O 16/12/1920 Gansu, China Terremoto 200.000

9O 01/09/1923 Kantu, Japão Terremoto 143.000

10O 01/11/1755 Lisboa, Portugal Tsunami 120.000

Maiores desastres naturais da história



 Outro forte terremoto 
ocorreu no dia 27 de 

fevereiro de 2010, desta vez 
com a magnitude de 8.8 
graus, atingindo a região 

central do Chile, perto de 
Concepción, e provocando 

cerca de 800 mortes. 

 Com mais de 10 réplicas de 
6.2 a 6.9 graus, foi sentido 
inclusive no Brasil e fez 

ativarem alertas de tsunamis
em toda costa do Pacífico.



 Segundo os cientistas, o tsunami de Sumatra, em 2004, 
deslocou o eixo da Terra em 7 cm; o terremoto chileno 
de 2010, deslocou-o em 8 cm; e o tsunami seguido de 
terremoto no Japão de 2011, alterou o eixo em 10 cm.

Mapa  Energético

Tsunami de 2011

Fonte: Administração Nacional Oceânica e Atmosférica Americana (NOAA)
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 Entrando em erupção no dia 
14 de abril de 2010, o 

vulcão Eyjafjallajokull, 
situado na Islândia, lançou 
uma nuvem de fumaça e 

cinzas que chegou a mais de 
7.000 km de altura. 

 Deslocando-se para sudeste,  
afetou o transporte aéreo 

europeu por semanas,                
o que provocou graves 

consequências e prejuízos 
socioeconômicos.

Vulcão Eyjafjallajokul



 Todas estas recentes catástrofes naturais vêm 
confirmar a grande fragilidade da sociedade industrial 
contemporânea diante da natureza e os fortes efeitos 

socioambientais agravados pelo atual modelo de 
desenvolvimento econômico em todo o mundo.

Nuvem sobre a Europa
provocada pela erupção
do vulcão Eyjafjallajokul
em abril de 2010


		2011-05-30T13:01:31-0300
	CASTELNOU




