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O noso planeta está enfermo

Seguramente viches na televisión ou liches no periódico ou
revista que o noso planeta está sofrendo e que se non facemos nada,
remataremos co noso planeta, co noso fogar.

Sabes os motivos? Nesta unidade imos revisar os problemas e
causas polas que o planeta Terra está enfermo.



O noso planeta está enfermo

Todos os días podemos encontrar no periódico noticias sobre os
problemas do noso planeta. Estes problemas veñen dun mal uso dos
recurso que temos e que malgastamos. Algunhas causas que provocan
dano á Terra son:

produción de 

residuos

efecto invernadoiro deforestación

Produtos químicos



O noso planeta está enfermo

PRODUCIÓN DE RESIDUOS

Creamos unha grande cantidade de basura todos os días, sobre todo,
plásticos. Por iso é importante facer unha selección dos produtos a
comprar. Isto é, se podes comprar 4 mazás sen empaquetar, para que
compralas empaquetadas.



O noso planeta está enfermo

EFECTO INVERNADOIRO

É un proceso que ocorre de modo natural na atmosfera do noso
planeta e grazas ao cal existe a vida no noso planeta pois de non
habelo, estaríamos a -18 graos.

O problema é que creamos máis gases que os que a atmosfera
pode eliminar, provocando que aumenten as temperaturas do noso
planeta.



O noso planeta está enfermo

DEFORESTACIÓN

As árbores axudan a purificar o aire. Porén, nas últimas décadas
desapareceron miles de bosques e non aumentan as novas plantacións.
Por tanto, os efectos dos gases que quedan no aire poden ser
prexudiciais e causas enfermedades.



O noso planeta está enfermo

PRODUTOS QUÍMICOS

Os produtos que se usan para a agricultura e a industria
producen unha grande cantidade de gases que son nocivos para a capa
de ozono. Tamén para nós, poderían resultar tóxicos pois permanecen
na auga e no chan durante anos.



O impacto ambiental

O impacto ambiental son os efectos que produce a acción humana
sobre o medio ambiente. Este impacto pode ser positivo e negativo.

https://www.youtube.com/watch?v=5dXcK6ruGnc

O impacto ambiental negativo 

perxudican o planeta e ao seres vivos

- Contaminación do planeta

- Pérdida de biodiversidade

- Aumento de problemas na saúde

O impacto ambiental positivo benefician 

o medio ambiente e poden corrixir as 

acción negativas humanas

- Reforestación

- Tratamento das augas residuais

- Reciclaxe

- Enerxía renovable

https://www.youtube.com/watch?v=5dXcK6ruGnc


Protocolos

Os protocolos son tratados, acordos entre varios países que
teñen un fin común. No caso do medio ambiente, son normas que
escriben varios países para tratar de solucionar problemas ambientais
ou reducir consecuencias negativas das nosas accións.

Algún protocolos son:

- Tratado Antártico. Ten como obxectivos:

a protección do medio ambiente da Antártida,

uso do lugar con fins pacíficos e libertade

para investigar.



Protocolos

- Protocolo de Kioto. O seu fin principal é reducir

e limitar a emisión de gases de efecto

invernadoiro nos países industrializados e que

causan o quecemento global. España é un dos países que participa
deste protocolo.



Protocolos

- Protocolo de Montreal. Normas deseñadas para protexer a capa de
ozono reducindo a produción e o consumo de sustancias que
provocan o esgotamento desta. Está en funcionamento desde 1987.



Estamos a tempo!

De que estamos a tempo? De poder salvar o noso planeta. Para iso,
hai medidas moi sinxelas que podemos levar a cabo todos os días e que
axudarán á recuperación da Terra:

- Elixe electrodomésticos de clase A

- Aproveita a luz natural

- Usa a lavadora e lavapratos cando estén cheos

- Desconecta os aparatos que non utilices

- Apaga os equipos en standby

- Utiliza bombillas de baixo consumo


