
A Magia da Terra.

Parte 1. A mudança da atmosfera

Harry Potter e a 
Engenharia

Parte 4. O retorno a sustentabilidade



As forcas do mundo externo:  

• forças naturais

• forças antrópicas simples

• forças naturais muito 
poderosas mobilizadas pelo 
conhecimento humano



Sistema a ser estudado



Energias  
renováveis

Água, 
sedimentos, 

húmus

Floresta nativa 
e vegetação da 

região. 

Biodiversidad
e local, agro-

florestas  

Clima 
local

Água e 
solo agrícola 

Fauna

Mata nativa, 
lavoura, 
pecuária e 
silvicultura Decom-

positores

Consu-
midores 
humanos

Resíduos

• forças naturais

• forças antrópicas simples



Recursos 
monetários 

$

Energias  
renováveis

Água, 
sedimentos, 

húmus

Floresta nativa 
e vegetação da 

região. 

Infra-estrutura,  
industria,  
tratamento de 
resíduos e 
reciclagem

$

• forças naturais

• forças antrópicas simples



Poluição

Poluição

Produtos derivados 
do petróleo, 
maquinaria, 
combustíveis

Lobbies

Mudanças 
climáticas

População 
urbana 

desempregada 
sem subsídio 
do petróleo

Movi-
mentos 
sociais

Energias  
renováveis

Água, 
sedimentos, 

húmus

Floresta nativa 
e vegetação da 

região. 

Poluição 
agroquímica

Recursos 
monetários 

$

forças naturais muito 
poderosas mobilizadas pelo 

conhecimento humano



Recursos não 

renováveis

Recursos não 

renováveis

Recursos não 

renováveis



A Magia da Terra.

Parte 1. A mudança da atmosfera



H2
He

calor

G
G



Sol

Diagrama de 

Regulação Climática 

da Terra

Erupções

Consu-
midores
(fauna)

H2O CH4 CO2 NOx SOx calor

Superfície 
terrestre

(fotossíntese)

CO2

O2
Matéria 
orgânica

Consu-
midoresOceanos e 

corpos d’água

Matéria 
orgânica

Seres 
humanos

CO2Superfície 
gelada

CH4

C
Materiais 

energéticos 
fósseis

N
S

Chuva

Hidrato 
de metano

Carbonatos
(corais)

Calor

CO2 e 
CH4 atm.



A Magia da Terra.

Parte 2. O acumulo de energia.

Como seu uso afetou a atmosfera
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Como seu uso afetou a atmosfera

A Magia da Terra.

Parte 3. O retorno da viagem e a 
busca da sustentabilidade



Conheça as propostas da ONU: "Agenda 21", 
"Proteção da Biodiversidade", "Mudanças Climáticas";

Use os recursos da internet para conhecer mais sobre 
as questões críticas do nosso tempo: o esgotamento do 
petróleo e dos recursos materiais (água, solo, 
biodiversidade, minerais) e a degradação social;

Informe-se, leia livros sobre os novos temas, faça 
cursos, participe de grupos de estudos;

Ajude a pensar e criar Eco-Vilas e Eco-Cidades com
interações positivas entre ambas; 

O retorno: coisas interessantes a fazer.



Estude sobre indicadores de desempenho energético e 
ecológico dos sistemas;

Saiba como a capacidade de suporte; depende da 
apropriação da biomassa e dos energéticos fósseis; 

Saiba o que é Pegada Ecológica;

Saiba o que é renovabilidade e saldo energético líquido;

Saiba o que é índice de troca, em termos de emergia;

Aprenda a modelar sistemas e a prever cenários futuros;

O retorno: coisas interessantes a fazer.



Discuta quais seriam os indicadores mais adequados 
para priorizar programas e projetos; 

Análise o desempenho ecológico e energético e social 
dos sistemas;

Integre conhecimentos e estabeleça interações sociais 
de maior qualidade, a nível local e internacional;

Faça cursos sobre Planejamento de Bacias 
Hidrográficas;

O retorno: coisas interessantes a fazer.



Participe das ações municipais relativas a Proteção do 
Clima, Agenda 21 e Plano Diretor;

Promova a adoção de impostos por carbono emitido e a 
compra de créditos de carbono;

Promova a reforma ecológica do sistema de produção e 
consumo.

Compartilhe informação de boa qualidade. 

O retorno: coisas interessantes a fazer.


