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Poluição das águas: geração de energia e estratégias do 

desenvolvimento sustentável 
 

Resumo 

 

Geração de energia  

Energia solar: proveniente do Sol, uma fonte inesgotável. Os painéis solares possuem células fotoelétricas 

que transformam a energia proveniente dos raios solares em energia elétrica. Tem a vantagem de não 

produzir danos ao meio ambiente. 

Energia nuclear: energia térmica transformada em energia elétrica. É produzida nas usinas nucleares por 

meio de processos físico-químicos. 

Energia eólica: utilizada, com o auxílio de turbinas, para produzir energia elétrica. Não causa danos 

ambientais e tem baixo custo de produção em relação a outras fontes alternativas de energia. Já foi utilizada 

para produzir energia mecânica nos moinhos. 

Energia mecânica: usada nas indústrias automobilísticas para trabalhos pesados. 

Hidrelétricas: obtenção de energia pela força das águas. Essa energia é produzida pelo aproveitamento 

do potencial hidráulico, ou seja, da força das águas dos rios, mediadas pela construção de usinas hidrelétricas. 

Petróleo: elemento importante nos meios de transporte, além de também poder ser utilizado na fabricação 

de produtos derivados, notadamente o plástico. A queima dos combustíveis oriundos do petróleo é 

responsável pela emissão de poluentes na atmosfera. 

Carvão mineral: utilizado a partir das revoluções industriais resultantes do capitalismo e é ainda hoje uma 

fonte de energia bastante utilizada em todo o mundo, perdendo somente para o petróleo. A queima do carvão 

mineral é considerada ainda mais poluente que a do petróleo.  

Gás natural: mistura de hidrocarbonetos leves na forma gasosa, tais como o metano, etano, propano, butano 

e outros. Contrário do petróleo e do carvão mineral, o gás natural é menos poluente, embora a sua combustão 

ainda sim apresente alguns níveis de poluição que causam danos à atmosfera. 

 

Desenvolvimento sustentável 

É o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de 

atender as necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. 

O desenvolvimento sustentável depende de planejamento e do reconhecimento de que os recursos naturais 

são finitos e, sugere qualidade em vez de quantidade, com a redução do uso de matérias-primas e produtos 

e o aumento da reutilização e da reciclagem. O conceito de desenvolvimento sustentável não se limita apenas 

à noção de preservação dos recursos naturais. Para construir sociedades sustentáveis é necessário ter por 

princípio, a equidade econômica, a justiça social, o incentivo à diversidade cultural e defesa do meio ambiente. 
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O termo “Desenvolvimento Sustentável” foi citado pela primeira vez em 1983, na Comissão Mundial sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pela ONU, e se refere ao desenvolvimento capaz atender as 

necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das gerações 

futuras, ou seja, consiste em desenvolver economicamente, mas levando em consideração as questões 

ambientais. 

Desenvolvimento econômico com o mínimo impacto ao meio ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciativas sustentáveis no campo, indústria e cidade 
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Campo 
Agroflorestas 

Produção associada a florestas nativas 

 

Controle biológico 

Redução da utilização de agrotóxicos, utilizando parasitas ou predadores naturais das pragas. Parasitas 

causam menor impacto nas demais espécies do que predadores, pois são altamente específicos.  

 

 

Indústria 
• Reaproveitamento de água e resíduos 

• Redução das embalagens 

• Telhado verde 

 

 

 

 

Cidade 
• Concregrama – Placas de concreto furadas com grama. Aumenta a infiltração da água da chuva.  

• Coleta seletiva 
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CONCREGRAMA 

 

 

 

Os 5 “Rs” 

• Reciclar 

• Reutilizar 

• Reduzir 

• Recusar 

• Repensar 
 

 

A proposta dos 5Rs é associar medidas simples que, não só o estado ou as empresas, mas cada indivíduo 

pode fazer para ajudar na preservação ambiental.  

Pegada ecológica:  

Um indicador que mede a área total necessária para sustentar todo o consumo de uma pessoa, considerando 

o limite da capacidade da natureza em prover recursos sem esgotar. 

 



 
 

 

 

5 

Biologia 
 

Você pode testar sua pegada ecológica em sites como esses: 

http://www.suapegadaecologica.com.br/ 

http://www.pegadaecologica.org.br/ 
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Exercícios 

 

1.  

 

A Conferência de Estocolmo e o surgimento de organizações ambientalistas, como Greenpeace e WWF, 

provocaram mudanças na percepção social da questão ambiental no final do século XX. 

Dentre essas mudanças, a mais difundida foi a conscientização da: 

a) limitação da tecnologia moderna 

b) dimensão da interferência humana 

c) recorrência do desmatamento intenso 

d) insuficiência do abastecimento alimentar 

 

 

2. Dados do Protocolo de Kyoto indicam que em 1990 países como Alemanha, Austrália, Canadá, Estados 

Unidos da América, Federação Russa, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, França, Itália, 

Japão e Polônia eram responsáveis por cerca de 87% das emissões de CO2 na atmosfera. Em relação 

a esse Protocolo é correto afirmar: 

a) O Protocolo de Kyoto representa uma grande inovação nas políticas globais para o meio ambiente, 

pois, além de fixar uma meta de redução sobre os níveis de emissão de gases na atmosfera, cria 

um sistema de créditos de emissões entre países. 

b) O Protocolo de Kyoto determina a todos os países que, em curto prazo, estes reduzam os níveis 

de emissão de gases responsáveis pelo efeito estufa no planeta. 

c) O Protocolo de Kyoto estabelece os mesmos níveis de emissão de gases (CO2) conforme os 

padrões de industrialização, bem como o modelo energético adotado pelas economias nacionais. 

d) O Protocolo de Kyoto tem como meta reduzir a industrialização no mundo. Países como China, 

Brasil, Índia e México, que experimentam forte crescimento econômico, vivenciam sérios 

problemas gerados por serem obrigados a reduzir seu crescimento. 

e) O Protocolo de Kyoto resultou de negociações da Convenção sobre Mudanças Climáticas Globais, 

que foram fruto de um acordo liderado pelos Estados Unidos, tendo em oposição a União Europeia. 

 

  

http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/06/quest-1.png
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3. Numa demonstração bastante evidente de que os problemas ambientais despertam enorme 

preocupação em todo o mundo, vários são os encontros realizados para tratar do tema, tais como a 

ECO-92, no Rio de Janeiro e a Rio+10, em Johanesburgo (África do Sul). Analise as seguintes 

afirmativas sobre as questões ambientais: 

I. A chamada “crise ambiental” atinge exclusivamente os países ricos, pois é uma consequência 

direta da produção industrial, praticamente inexistente nos países pobres; 

II. As últimas décadas do século passado conheceram uma série de propostas dos países ricos de 

superação dos problemas ambientais a partir de uma modificação da matriz energética, propostas 

estas que contaram com o apoio unânime do G-7; 

III. O aquecimento global, resultante do chamado “efeito estufa”, é um dos mais preocupantes 

problemas ambientais da atualidade, afinal ele deverá atingir todo o planeta. 

 

Assinale: 

a) se apenas a afirmativa I for correta 

b) se apenas a afirmativa II for correta 

c) se apenas a afirmativa III for correta 

d) se as afirmativas I e II forem corretas 

e) se as afirmativas II e III forem corretas 

 
 

4. Para diminuir o acúmulo de lixo e o desperdício de materiais de valor econômico e, assim, reduzir a 

exploração de recursos naturais, adotou-se, em escala internacional, a política dos três erres: Redução, 

Reutilização e Reciclagem. 

Um exemplo de reciclagem é a utilização de: 

a) garrafas de vidro retornáveis para cerveja ou refrigerante. 

b) latas de alumínio como material para fabricação de lingotes. 

c) sacos plásticos de supermercado como acondicionantes de lixo caseiro. 

d) embalagens plásticas vazias e limpas para acondicionar outros alimentos. 

e) garrafas PET recortadas em tiras para fabricação de cerdas de vassouras. 

 

 

5. A inevitável devastação ambiental decorrente do processo de desenvolvimento industrial é um "quadro" 

que começa a se modificar a partir da defesa pública de um novo conceito: O DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL. 

O uso dessa expressão tem a finalidade de: 

a) sustentar a inevitável necessidade do desenvolvimento. 

b) garantir que o desenvolvimento contemporâneo não se sustenta. 

c) sustentar o meio ambiente em detrimento do desenvolvimento. 

d) propor a conciliação do desenvolvimento com o meio ambiente. 

e) divulgar a insustentável situação do meio ambiente. 
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6. A expressão “desenvolvimento sustentável” é amplamente empregada para designar a preservação 

da natureza, com vistas à promoção de uma maior conscientização ambiental na sociedade. Esse 

termo designa, especificadamente: 

a) A interrupção das práticas econômicas para garantir, primeiramente, a conservação dos elementos 

naturais. 

b) A manutenção do desenvolvimento econômico de modo a garantir a preservação da natureza e 

dos recursos naturais para as gerações futuras. 

c) A adoção de medidas de expansão das áreas naturais sobre as zonas de ocupação humana, de 

forma a reconstruir o império dos domínios da natureza. 

d) A ampliação das medidas socioeducativas para o uso consciente da natureza, de modo a garantir, 

sobretudo, o desenvolvimento econômico e urbano. 

 
 

7. As fontes de energia podem ser classificadas em renováveis e não renováveis, mas também em 
primárias e secundárias. A primeira divisão refere-se à capacidade de recomposição de uma dada fonte 
energética, enquanto a segunda está relacionada com a forma pela qual é encontrada e transformada 
pelo homem. 
Diante dessas considerações, analise as afirmativas a seguir: 

I. O Petróleo refinado pode ser considerado uma fonte de energia secundária e não renovável. 

II. A energia solar, na sua função de aquecimento do ambiente e iluminação da Terra, deve ser 

entendida como uma fonte primária. 

III. O Etanol, em virtude de sua produção agrícola geralmente ineficiente, não pode mais ser 

considerado uma fonte de energia renovável. 

IV. Podemos concluir que toda energia primária é renovável. 

 

Estão corretas as alternativas: 

a) I e II 

b) II e IV 

c) I, II e III 

d) I, II e IV 

 

 

8. Avalie as questões a seguir que tratam das fontes de energia e sua importância: 

I. As fontes de energia exercem papel importante nas atividades humanas. Delas se originam 

eletricidade e combustíveis, que são úteis para a produção e transporte de bens e mercadorias. 

II. São as fontes de energia mais utilizadas no Brasil: petróleo, hidrelétrica, carvão mineral e 

biocombustíveis. 

III. A evolução das fontes de obtenção de energia teve impacto direto no trabalho humano. A energia 

facilitou e agilizou as atividades produtivas. 

IV. No Brasil, as fontes de energia são prioritariamente as renováveis, como a energia eólica, energia 

solar e hidrelétrica. 

 

Estão incorretas as alternativas: 
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a) I e IV. 

b) II e III. 

c) Apenas a alternativa III. 

d) Apenas a alternativa IV. 

e) Todas as alternativas. 

 

 

9. “Águas de março definem se falta luz este ano”. Esse foi o título de uma reportagem em jornal de 

circulação nacional, pouco antes do início do racionamento do consumo de energia elétrica, em 2001. 

No Brasil, a relação entre a produção de eletricidade e a utilização de recursos hídricos, estabelecida 

nessa manchete, se justifica porque: 

a) a geração de eletricidade nas usinas hidrelétricas exige a manutenção de um dado fluxo de água 

nas barragens. 

b) o sistema de tratamento da água e sua distribuição consomem grande quantidade de energia 

elétrica. 

c) a geração de eletricidade nas usinas termelétricas utiliza grande volume de água para refrigeração. 

d) o consumo de água e de energia elétrica utilizadas na indústria compete com o da agricultura. 

e) é grande o uso de chuveiros elétricos, cuja operação implica abundante consumo de água. 

 

 

 

10. A expressão “desenvolvimento sustentável” é amplamente empregada para designar a preservação da 

natureza, com vistas à promoção de uma maior conscientização ambiental na sociedade. Esse termo 

designa, especificadamente: 

a) A interrupção das práticas econômicas para garantir, primeiramente, a conservação dos elementos 

naturais. 

b) A manutenção do desenvolvimento econômico de modo a garantir a preservação da natureza e 

dos recursos naturais para as gerações futuras. 

c) A adoção de medidas de expansão das áreas naturais sobre as zonas de ocupação humana, de 

forma a reconstruir o império dos domínios da natureza. 

d) A ampliação das medidas socioeducativas para o uso consciente da natureza, de modo a garantir, 

sobretudo, o desenvolvimento econômico e urbano. 
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Gabarito 

 

1. B 

a) A limitação do uso de tecnologia não foi discutida na conferência, porque o uso de tecnologias 

modernas não é o problema para o meio ambiente; pelo contrário, pode até ser solução, na medida 

que as nova tecnologias podem auxiliar no combate a problemas ambientais. A forma indiscriminada 

e a proporção da intervenção humana são os grandes problemas, invadindo reservas ambientais e 

poluindo rios, mares e o ar em busca de ganhos econômicos. Esse é o real problema. 

b) Essa dimensão da intervenção humana é a resposta certa, porque nesse fórum, como nos demais, a 

busca pelo desenvolvimento sustentável, ou seja, uso dos recursos naturais sem prejudicar as 

gerações futuras é o grande foco, até porque o homem não pode viver sem utilizar esses recursos, 

mas pode usá-los de forma que seu impacto permita a recuperação do ambiente sem exterminá-lo. 

c) Apesar de o tema ser bastante importante e alvo de debate nas granes conferências, esse não foi o 

foco da conferencia em questão, a Conferência de Estocolmo, que na verdade foi o primeiro 

congresso internacional e buscou alertar, de uma forma geral, os problemas que os impactos do 

homem no meio ambiente poderia trazer para o presente e principalmente o futuro, em caso de 

manutenção do modelo da sociedade, muito agressivo ao meio ambiente. 

d) Outra grave questão, mas que não aborda um tema discutido na Conferência de Estocolmo. O 

problema da fome, resultado da falta de alimentos para alguns, vai ser um tema tratado de forma mais 

significativa em conferências posteriores, como a de Johanesburgo, em que a questão da justiça 

social e da fome vão também ser debatidas. 

 

2. B 

a) O protocolo de Kyoto, apesar de ser realmente uma inovação nas políticas globais do meio ambiente 

e fixar metas para a redução de gases do efeito estufa, não tem como características a criação de 

um sistema de crédito de emissão entre os países, por isso essa resposta está errada. 

b) Essa resposta aborda justamente o cerne do protocolo de Kyoto, que é a busca pela redução da 

emissão de gases do efeito estufa, por isso é a resposta certa. 

c) O protocolo não estabelece os mesmos níveis de emissão de gases, as metas de redução de gases 

não são homogêneas a todos os países, colocando níveis diferenciados de redução para os 38 países 

que mais emitem gases. O protocolo prevê ainda a diminuição da emissão de gases dos países que 

compõem a União Europeia em 8%, dos Estados Unidos em 7% e Japão em 6%. Países em franco 

desenvolvimento, como Brasil, México, Argentina, Índia e, principalmente, China, não receberam 

metas de redução, pelo menos momentaneamente. 

d) O protocolo de Kyoto não tem como objetivo reduzir a industrialização no mundo, e sim a emissão de 

gases. Os países emergentes não foram incluídos, em um primeiro momento, na lista dos países que 

devem diminuir a emissão de gases, apesar deste ter sido uma vontade expressa pelos países 

centrais. 

e) Países desenvolvidos não foram os “carros-chefe” nessa discussão que resultou no protocolo de 

Kyoto, pelo contrário, os Estados Unidos assinaram recentemente, mas não ratificaram o protocolo, 

apesar de os EUA terem feito um acordo de redução da emissão de gases recentemente com a China. 
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3. C 

I. crise ambiental não atinge somente os países ricos, uma vez que os impactos ambientais atingem o 

sistema ambiental como um todo, principalmente se pensarmos na emissão de gases que vai gerar 

impactos globais, por isso não se restringe somente aos países ricos. 

II. O G-7 não apoiou unanimemente as medidas para uma recuperação ambiental. Basta lembrar que 

os Estados Unidos, principal economia do mundo, não assinaram durante muito tempo o protocolo 

de Kyoto. 

III. Essa opção é correta porque aponta um dos grandes problemas ambientais do momento, o 

aquecimento global, e a sua resultante, o efeito estufa e a dimensão desse problema, que ocorre em 

escala global. 

 

4. B 

O único exemplo de reciclagem nas alternativas é a transformação de latas de alumínio em lingotes de 

metal. A reciclagem exige a transformação do material, logo, outros exemplos, como o uso de garrafas 

retornáveis ou embalagens plásticas vazias acomodando alimentos, são casos de reutilização. 

 

5. D 

O desenvolvimento sustentável é a ideia de manter o desenvolvimento econômico, conciliando com a 

manutenção do meio ambiente. 

 

6. B 

A proposta do desenvolvimento sustentável é manter o crescimento econômico, com o menor impacto 

possível ao planeta.  

 

7. A 

O Petróleo é um recurso finito e como foi primeiramente refinado antes de ser utilizado e transformado 

em outros elementos, como o diesel e a gasolina, tornou-o um recurso secundário; a energia solar pode 

ser uma fonte primária, pois é utilizada diretamente pelo ser humano; o etanol é uma fonte de energia 

renovável, pois sua produção acompanha a demanda de sua utilização; uma fonte primária refere-se à 

forma de utilização de uma fonte de energia, e não às suas características em si mesmas.  

 

8. D 

Embora tenha havido uma ampliação da produção e utilização da energia eólica e solar no Brasil, a matriz 

energética do país ainda está centrada nas seguintes fontes de energia: petróleo, hidrelétrica, carvão 

mineral e biocombustíveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

12 

Biologia 
 

9. A  

a) a geração de eletricidade nas usinas hidrelétricas exige a manutenção de um dado fluxo de água nas 

barragens. 

Comentário: Correto: para o sistema hidroelétrico funcionar é necessário um mínimo que é adquirido 

através da recarga de mananciais e da captação de bacias hidrográficas. 

b) o sistema de tratamento da água e sua distribuição consomem grande quantidade de energia elétrica. 

Comentário: Incorreto: incorreto, o sistema de tratamento de água e distribuição não fazem parte do 

assunto abordado no texto. 

c) a geração de eletricidade nas usinas termelétricas utiliza grande volume de água para refrigeração. 

Comentário: Incorreto: a refrigeração pode ser feita com água reciclada e não potável. 

d) o consumo de água e de energia elétrica utilizadas na indústria compete com o da agricultura. 

Comentário: Incorreto: o sistema de distribuição atende todos os setores sem a necessidade de 

competição, o sistema de geração de energia elétrica muitas vezes está conectado ao sistema de 

captação na realidade brasileira 

e) é grande o uso de chuveiros elétricos, cuja operação implica abundante consumo de água. 

Comentário: Incorreto: o uso doméstico de água é expressivo mas não é o que mais utiliza água no 

cenário brasileiro, a indústria e a agricultura consomem mais dependendo da região e da economia. 

 

10. B 

O desenvolvimento sustentável visa à utilização dos recursos naturais e da natureza de modo a garantir 

sua disponibilidade para as gerações futuras, isso sem necessariamente comprometer o desenvolvimento 

econômico das nações. 

 


