
CONFIRA OS PRINCIPAIS PROBLEMAS DO PLANETA 

Especial Para a Folhinha

Os problemas do meio ambiente existem porque os seres humanos maltratam a natureza. Os piores prejuízos 
aconteceram neste século.

Eles são graves também para as pessoas, pois causam danos à saúde. Se os humanos continuarem a destruir 
os recursos naturais, as próximas gerações vão ter dificuldades para sobreviver. 

Conheça os principais problemas da Terra:

Poluição do ar - A atividade industrial descontrolada libera gases que poluem a atmosfera. Os gases que os 
veículos sem filtros soltam também sujam o ar.

Destruição das fontes de água potável - As pessoas poluem a água e isso provoca escassez desse liquido. E 
ninguém vive sem água.

Contaminação do solo - Isso acontece porque as fábricas produzem lixo com substâncias perigosas e tóxicas.

Devastação das florestas  - As florestas estão sendo destruídas, especialmente em regiões tropicais como o 
Brasil.

Chuva ácida  -  Surge  com a queima de combustíveis  fósseis.  Prejudica a  agricultura,  corrói  construções e 
monumentos, além de destruir as florestas.

Extinção de animais e vegetais  - O extermínio de seres vivos diminui a biodiversidade, que é a variação de 
espécies que faz o planeta sobreviver com saúde.

Expansão dos desertos  -  Os  desertos existentes  estão aumentando de tamanho.  Há  também regiões do 
planeta que estão ficando desérticas.

Aumento da temperatura  - A Terra inteira está ficando mais quente, e isso provoca a elevação do nível dos 
oceanos.

Testes e acidentes nucleares - Eles contaminam o meio ambiente.

DIGA NÃO PARA AJUDAR A TERRA

Água - Não desperdice água e energia. Não demore no banho. Não escove os dentes com a torneira aberta. 
Não deixe a luz acesa sem necessidade. Não deixe seus pais lavarem a calçada com a mangueira aberta. 
Quando  for  à  praia,  não  deixe  nenhum  tipo  de  lixo  na  areia.  Reúna  os  amigos  e  recolham  o  lixo  que 
conseguirem.
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Lixo - Não transforme papel em lixo. Aproveite o lado em branco do papel para fazer anotações. Sempre que 
possível, participe da coleta seletiva de lixo e de campanhas de reciclagem na escola, na igreja ou na associação 
de bairro.

Reciclagem  - Não compre produtos com embalagens que não sejam recicláveis.  Dê preferência a produtos 
naturais e certificados.

Animais - Não compre nem mantenha animais silvestres na sua casa. Eles são das matas, e a maioria deles 
está ameaçada de extinção.

MAURÍCIO WALDMAN - INFORMAÇÕES PORMENORIZADAS

                 Home-Page Pessoal:  www.mw.pro.br
                 Biografia Wikipedia English: http://en.wikipedia.org/wiki/Mauricio_Waldman
                 Currículo no CNPq - Plataforma Lattes: http://lattes.cnpq.br/3749636915642474
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PALESTRAS, CURSOS E OFICINAS SOBRE MEIO AMBIENTE 
DESENVOLVIDOS POR MAURÍCIO WALDMAN  

              Contato: mw@mw.pro.br                                                       
              Saiba Mais: http://www.mw.pro.br/mw/mw.php?c=o&p=cursos_e_palestras

TEXTOS DO MESMO AUTOR RELACIONADOS COM O TEMA:

    Meio Ambiente & Antropologia, Editora Senac, 2006  
        Info: http://www.mw.pro.br/mw/mw.php?p=antrop_meio_ambiente_e_antropologia&c=a
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