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Modelo de desenvolvimento e Impactos Ambientais 

 

Resumo 

 

Você já parou pra se perguntar de onde vem os objetos do seu dia a dia? Todas as coisas que compramos são 

produzidas por uma indústria. Pode-se entender as industrias como as responsáveis por transformar a matéria 

prima em produto. Para chegarmos no nível de complexidade e diversidade dos produtos que temos atualmente, 

foram necessárias evoluções dos modelos produtivos a nível industrial em todo o planeta. É importante lembrar 

que a indústria começa na Inglaterra, ainda no século XVIII. Os países subdesenvoldiso ficaram atrás nesse 

processo e precisaram da ajuda do capital internacional, da abertura economica, de mercados e terras, para se 

inserir nesse modelo de produção. Mesmo na Guerra Fria, onde houve uma disputa de modelos políticos e 

ideológicos de desenvolvimento, a nível de produção, a lógica era semelhante. É a lógica linear dos setores da 

economia que passam pela extração de matéria prima - setor primário da economia, relacionado ao 

extrativismo, agricultura e mineração - a transformação dessa matéria prima em produto - setor secundário, 

relacionado a indústria - e o setor terciário, de vendas e comércio - relacionado a urbanização, onde acontecem 

as trocas comerciais e a concentração de serviços -. Sobre o último setor, sabe-se também que houve ao longo 

da história, um grande estímulo ao consumismo. E ai chegamos na outra pergunta: pra onde vai tudo aquilo que 

compramos? O descarte dos produtos é feito há todo momento e é uma dificuldade o correto armazenamento 

e reutilização dele. Então existem impactos ambientais associados a todos esses três momentos 

 

Temos atualmente um modelo linear de produção: 

 

Extração - Produção - Distribuição - Consumo - Tratamento de lixo 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=7qFiGMSnNjw  

 

É importante entender que num planeta finito, essa lógica linear traz muitos problemas, uma vez que muitos 

recursos são finitos. A temporalidade do mercado demanda uma extração mais rápida do que a capacidade do 

planeta de reposição, o que pode gerar a escassez. É o que ocorre com a água, por exemplo, que se renova 

através do chamado ciclo hidrológico, vem se tornando escassa, pois ocorre um desequilíbrio entre a demanda 

de uso da água e a oferta de disponibilidade do recurso. Esse desiquilíbrio ocorre pela diversidade de demandas 

de uso e também pela poluição hídrica, e é denominado estresse hídrico. A utilização da reciclagem, ou seja, 

reaproevitamento do que foi produzido e descartado para substituir a matéria prima, poderia gerar um sistema 

mais sustentável, ou seja, uma lógica que se auto sustente, que não se esgote em si própria, sem o risco de 

escassez iminente, amenizando também o problema do lixo.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=7qFiGMSnNjw
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Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=7qFiGMSnNjw 

  

Mas nem tudo se resolve assim. É importante entender que, sobretudo o setor primário sentiria um grande 

impacto. É importante ressaltar que nesse modelo de desenvolvimento industrial,  os países subdesenvolvidos 

precisaram contar com os desenvolvidos para seguirem o padrão de desenvolvimento e se industrializaram. 

Desta forma, os países que tiveram uma industrialização tardia saem atrás nesse processo, e não conseguem 

criar tecnologias competitivas o suficiente a nível de mercado, é uma competição desigual. Desta forma, esses 

países mais pobres ficam, de modo geral, estratificados no cenario internacional como exportadores de 

commodities e matéria prima. Acontece que o valor de um produto se agrega de acordo com o nível de 

complexidade industrial e tecnologia embutidos, além do preço do transporte e da produção. Desse modo, o 

setor de extração de matéria prima fica desvalorizado. Um grande exemplo disso é o Pará, um grande produtor 

de açai, no qual as comunidades ribeirinhas responsáveis pela enorme quantidade de extração e 

processamento ganham muito pouco por isso. Ou ainda a mineração de diamantes na África do Sul. Ou até 

mesmo os moradores da comunidade de La Rinconada no Peru, que vivem em altitudes onde falta oxigênio 

trabalhando em função do extrativismo de ouro. Mesmo assim, vivem sem saneamento básico e com altos 

índices de contaminação por mercúrio, além do risco de morte por asfixia quando o trabalho se faz em altas 

altitudes. São essas comunidades mais pobres que sofrem diretamente com os impactos ambientais.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7qFiGMSnNjw
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Sobre o setor secundário, é importante ressaltar que, com a crescente urbanização, o aumento de demanda por 

energia e do uso de combustíveis fósseis, a poluição  passa a se tornar um problema cada vez maior. Vamos 

definir impacto ambiental como qualquer impacto que a humanidade cause sobre o meio, seja negativo ou 

positivo, apesar de, na grande maior parte dos casos estarmos falando de impactos negativos que podem 

ocasionar verdadeiros desastres. Cada fonte de energia possui seu impacto ambiental específico. As 

hidrelétricas, muito utilizadas no Brasil suprimem grande parte da vegetação original, acabam com a fauna do 

rio e alagam, muitas das vezes de maneira permanente, várias áreas de floresta ou até mesmo vilarejos, além 

de impactar profundamente a vida de moradores de cidades pequenas e médias que possuiam toda sua 

dinâmica social e economica atrelada ao  rio. O caso de Altamira, com Belo Monte sendo construída no rio Xingu 

é um grande exemplo disso. Além do aumento assustador dos índices de violência, as comunidades tradicionais 

da área perdem o seu direito ao uso do rio e a reprodução do tipo de vida, sendo diretamente impactas por 

essas transformações socioespaciais que não ocorrem conjuntamente com medidas compensatorias 

necessárias. Além disso, a biodiversidade que encontramos nas florestas brasileiras são frutos de processos 

históricos e da presença de determinados grupos naquelas áreas.  

 

No Brasil, o modelo da agroindústria e das monoculturas tem se consituído enquanto um grande causador de 

conflitos socioambientais. Para se ter uma monocultura, pressupõem-se nessa lógica uma concentração de 

terras. Com a mecanização do campo, as sementes transgênicas são alteradas geneticamente para garantir a 

produtividade, podendo ser implantadas em biomas não nativos, de diferentes climas, solos e espécies. Se 

existe muito de um recurso aglomerado num único local, é comum que qualquer animal que se alimente daquilo 

aumente muito sua população, pela própria disponibilidade de recursos. Desta forma, essa lógica demanda a 

utilização de agrotóxicos, os defensivos agrícolas para combater as pragas que se proliferam ao encontrar uma 

monocultura.  Estes agrotóxicos são danosos aos corpos hídricos, ao trabalhador e ao consumidor final. Além 

disso, a expansão da fronteira agrícola prevê o desmatamento. O desmatamento da Amazônia é um fator muito 

grave pois essa floresta evapotranspira diariamente toneladas de água, levando umidade e chuva para grande 

parte da América Latina.  

 

São impactos ambientais relevantes;  

 

• Enchentes – Com a impermeabilização do solo urbano gerada pelo asfalto e pelo cimento, a água não 

se infiltra e se acumula. A alteração dos cursos d’água, como o aterramento para construção civil ou 

mudanças do curso de rios, o aterramento de áreas pantanosas, locais para onde a água escorria, ou 

mesmo a ocupação irregular na beira de rios são fatores que contribuem para que esse fenômeno 

ocorra.  

• Deslizamentos de terra – Também é fruto do mal planejamento do espaço urbano em relação a 

dinâmica hídrica, associada ao defícit de moradia e a ausência da atuação da defesa civil e do poder 

público como um todo em diversas áreas. Com o desmatamento, a água da chuva tende a erodir mais 

o solo ou material rochoso que ela encontra ao cair na superfície, podendo ocasionar os movimentos 

de massa e causar os delizamentos. Eles são naturais, mas quando associados a moradias em 

encostas se tornam desastres. 

• Lixos urbanos – O aumento da população somado com incentivo a sociedade de consumo aumenta a 

produção de lixo. Um tratamento adequado em larga escala é também caro, então o lixo acaba sendo 

despejado em lixões ou em cursos d’água, queimado ou depositado em terrenos baldios o que impacta 

os solos, águas e mesmo no ar. O lixo produz chorume, um líquido poluente ao solo e as águas, além 
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de gases e substâncias tóxicas que são depositadas no meio ambiente causando doenças. O problema 

dos lixões é também social uma vez que populações mais pobres são obrigadas a conviver diretamente 

com esse ambiente. 

• Despejo de esgotos nos rios e canais – O crescimento desordenado e a falta de infraestrutura urbana 

das cidades fizeram com que ocorresse uma ausência de planejamento em relação ao saneamento 

básico. Esse fato ocasiona um despejo sistemático de esgoto sanitário doméstico e industrial em rios 

e canais em grande escala, fazendo com que ocorra um grande impacto em ecossistemas aquáticos, 

aumento da contaminação da água, proliferação de doenças e menor disponibilidade de água doce 

para consumo humano. 

• Emissão de gases – Muitos gases poluentes são despejados na atmosfera. O grande volume de 

automóveis e indústrias é o principal causador desse grave problema urbano, que, entre outros fatores, 

pode gerar o efeito estufa, devido à grande quantidade de gás carbônico, chuvas ácidas e as ilhas de 

calor.  

• Chuvas ácidas ocorrem quando existe na atmosfera um número muito grande de enxofre (SO2) e 

óxidos de nitrogênio (NO, NO2, N2O5), que, quando em contato com o hidrogênio em forma de vapor, 

formam ácidos como o ácido nítrico (HNO3) ou o ácido sulfúrico (H2SO4). O grande problema para o 

meio ambiente é a alteração do PH das águas, podendo trazer mortandade de seres aquáticos e a 

acidificação do solo, tornando-o improdutivo ou acelerando a erosão. 

• Ilhas de calor: são uma anomalia do clima que ocorre quando a temperatura em determinadas regiões 

dos centros urbanos fica muito maior do que a temperatura nas regiões periféricas, devido à junção de 

diversos fatores, como a poluição atmosférica (principalmente), alta densidade demográfica, 

pavimentação e diminuição da área verde, construção de prédios barrando a passagem do vento e 

grande quantidade de veículos, entre outros. 

• Inversão térmica: é um fenômeno no qual o ar mais quente e menos denso, que tende a subir, fica retido 

abaixo de uma camada de ar mais fria e densa, no geral vindo de barreiras orográficas, que quer descer. 

Este fenômenos quando ocorre nas áreas urbanas pode reter poluentes quentes que não conseguem 

se dissipar por conta dessa diferença de densidade e temperatura entre as massas. A diminuição das 

temperaturas em locais onde o solo ganha calor durante o dia e perde durante a noite é natural. Mas 

esse processo vem se agravando nos últimos tempos pela ação antrópica. Nas áreas urbanas o ar frio 

se concentra nas camadas mais baixas da atmosfera sem conseguir se dispersar. Isso acumula 

toneladas de poluentes concentrados. 

• Arenização - Arenização pode ser entendida como a formação de bancos de areia ou areiais em 

determinada área, e pode ocorrer de forma natural ou antrópica. Quando ocorre de forma natural, no 

geral temos a presença do arenito, que é uma rocha que ao sofrer intemperismo físico ou erosão pode 

gerar a arenização. Além disso, a retidada de cobertura vegetal dos solos arenosos, em função de 

atividades como a criação bovina, somada a climas úmidos pode intensificar o fenômeno, já que os 

agentes erosivos são capazes de depositar sedimentos arenosos em partes mais baixas do terreno, 

comprometendo a fertilidade do solo e podendo impedir novas formações vegetais na área. Um 

exemplo brasileiro de arenização ocorrendo de forma natural é o Jalapão, ou locais de campo aberto 

ou campo cerrado, que não oferecem grande proteção ao solo. Seguindo essa linha, os pampas por 

exemplo, um bioma que já é sucetível a esse fenômeno, pode sofrer ainda mais com a atividade 

pecuária que intensifica o processo. 

• Desertificação - Já o processo de desertificação no geral se forma em áreas de clima árido, semi árido 

ou sub-úmido, nos quais, de maneira geral, predomina a erosão eólica ou intemperismo físico. É o 

processo no qual há a transformação de regiões em desertos, ou a esterilização de ambientes áridos e 

semiáridos. Também pode ocorrer de forma natural ou pelas atividades humanas. Sobre as causas 
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naturais, existem algumas regiões deserticas no mundo, no geral influenciadas pela latitude e 

temperatura dos oceanos, entre outros. Apesar de comumente imaginarmos o deserto como algo 

estático, ele pode estar em expansão, como o deserto do Saara. Sobre a degradação pelo uso 

inadequado do solo, o desmatamento ou as queimadas podem deixar o solo mais sucetível ao 

intemperismo e erosão, sendo as atividades agropecuárias um fator que intensificam esse processo e 

dificultam uma possível resiliencia do ambiente. Podemos observar como exemplo o semiárido 

brasileiro, o nordeste e norte de Minas Gerais que perde solos pela elevação do antropismo associado 

com o clima.  

• Salinização A salinização do solo é o processo no qual se acumulam em excesso sais minerais, 

advindas sobretudo da água da chuva, do oceano, ou da irrigação. O índice de evaporação da água pode 

se dar de forma acelerada sobretudo em regiões de clima árido e semiárido, de modo que os sais 

presentes na água permanecem no solo, elevando o teor salínico dele.  Este fenômeno pode agravar o 

processo de infertilidade do solos e a desertificação. A agricultura deve contar com tecnologia para 

controlar o índice de salinidade do solo, afim de controlar esse problema. 
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Exercícios 

 

1. (ENEM 2018) 

 
A dinâmica hidrológica expressa no gráfico demonstra que o processo de urbanização promove a 

a) intensificação do uso de contêineres. 

b) compactação das áreas de estocagem. 

c) burocratização dos serviços de alfândega. 

d) redução da profundidade dos atracadouros. 

e) superação da especialização dos cargueiros. 
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2. (ENEM 2018)  

 

Considerando as diferenças entre extrativismo vegetal e silvicultura, a variação das curvas do gráfico foi 

influenciada pela tendência de 

a) conservação do bioma nativo. 

b) estagnação do setor primário. 

c) utilização de madeira de reflorestamento. 

d) redução da produção de móveis. 

e) retração da indústria alimentícia. 

 

 

3. (ENEM 2017) 

 
Comparando os dados das hidrelétricas, uma característica territorial positiva de Belo Monte é o(a) 

a) reduzido espaço relativo inundado. 

b) acentuado desnível do relevo local. 

c) elevado índice de urbanização regional. 

d) presença dos grandes parques industriais. 

e) proximidade de fronteiras internacionais estratégicas. 
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4. (ENEM 2011) Enchente no Rio está entre as mais fatais dos últimos 12 meses no mundo 
As enchentes no Rio de Janeiro esta semana já causaram mais mortes do que qualquer outro incidente 

semelhante em 2010 em qualquer parte do mundo. Nos últimos 12 meses, a inundação no Rio foi a quinta 

mais fatal do mundo. 
Disponível em: http://www.bbcbrasil.com. Acesso em: 16 abr. 2010. 

 

Além do grande volume de chuva, um fator de ordem socioespacial que provoca a ocorrência de eventos 

como o citado no trecho da reportagem é 

a) a coleta seletiva de resíduos urbanos. 

b) a reconstituição de áreas de várzea degradadas. 

c) a dragagem de rios, canais e lagoas assoreados. 

d) a impermeabilização dos solos das grandes cidades. 

e) o ordenamento urbano, com a construção de condomínios populares. 

 

 

5. (ENEM 2011) “A Floresta Amazônica, com toda a sua imensidão, não vai estar aí para sempre. Foi preciso 
alcançar toda essa taxa de desmatamento de quase 20 mil quilômetros quadrados ao ano, na última 
década do século XX, para que uma pequena parcela de brasileiros se desse conta de que o maior 
patrimônio natural do país está sendo torrado.” 

 AB’SABER, A. Amazônia: do discurso à práxis. São Paulo: EdUSP, 1996. 

  

Um processo econômico que tem contribuído na atualidade para acelerar o problema ambiental 

descrito é: 

a) Expansão do Projeto Grande Carajás, com incentivos à chegada de novas empresas mineradoras. 

b) Difusão do cultivo da soja com a implantação de monoculturas mecanizadas. 

c) Construção da rodovia Transamazônica, com o objetivo de interligar a região Norte ao restante do 

país. 

d) Criação de áreas extrativas do látex das seringueiras para os chamado povos da floresta. 

e) Ampliação do polo industrial da Zona Franca de Manaus, visando atrair empresas nacionais e 

estrangeiras. 

 

6. (ENEM 2015) “A questão ambiental, uma das principais pautas contemporâneas, possibilitou o 
surgimento de concepções políticas diversas, dentre as quais se destaca a preservação ambiental, que 
sugere uma ideia de intocabilidade da natureza e impede o seu aproveitamento econômico sob qualquer 
justificativa.” 
PORTO-GONÇALVES, C. W. A globalização da natureza e a natureza da globalização. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006 

(adaptado). 

Considerando as atuais concepções políticas sobre a questão ambiental, a dinâmica caracterizada no 

texto quanto à proteção do meio ambiente está baseada na 

a) prática econômica sustentável. 

b) contenção de impactos ambientais. 

c) utilização progressiva dos recursos naturais. 

d) proibição permanente da exploração da natureza. 

e) definição de áreas prioritárias para a exploração  econômica. 
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7. O ecossistema urbano é criado pelo homem e consome energia produzida por ecossistemas naturais, 

alocando-a segundo seus próprios interesses. Caracteriza-se por um elevado consumo de energia, tanto 

somática (aquela que chega às populações pela cadeia alimentar), quanto extrassomática (aquela que 

chega pelo aproveitamento de combustíveis), principalmente após o advento da tecnologia de ponta. 

Cada vez mais aumenta o uso de energia extrassomática nas cidades, o que ocasiona a produção de seu 

subproduto, a poluição. A poluição urbana mais característica é a poluição do ar. 
(Almanaque Brasil Socioambiental. São Paulo: Instituto Socioambiental, 2008.) 

  
Os efeitos da poluição atmosférica podem ser agravados pela inversão térmica, processo que ocorre 
muito no sul do Brasil e em São Paulo. Esse processo pode ser definido como: 

a) Processo no qual a temperatura do ar se apresenta inversamente proporcional à umidade relativa do 

ar, ou seja, ar frio e úmido ou ar quente e seco. 

b) Precipitações de gotas d’água (chuva ou neblina) com elevada temperatura e carregadas com ácidos 

nítrico e sulfúrico, resultado da poluição atmosférica. 

c) Inversão da proteção contra os raios ultravioleta provenientes do Sol, a partir da camada mais fria da 

atmosfera, que esquenta e amplia os raios. 

d) Fenômeno em que o ar fica estagnado sobre um local por um período de tempo e não há formação 

de ventos e correntes ascendentes na atmosfera. 

e) Fenômeno no qual os gases presentes na atmosfera permitem a passagem da luz solar, mas 

bloqueiam a irradiação do calor da Terra, impedindo-o de voltar ao espaço. 

 
 

8. Os plásticos, por sua versatilidade e menor custo relativo, têm seu uso cada vez mais crescente. Da 
produção anual brasileira de cerca de 2,5 milhões de toneladas, 40% destinam-se à indústria de 
embalagens. Entretanto, este crescente aumento de produção e consumo resulta em lixo que só se 
reintegra ao ciclo natural ao longo de décadas ou mesmo de séculos. Para minimizar esse problema uma 
ação possível e adequada é: 

a) Proibir a produção de plásticos e substituí-los por materiais renováveis como os metais. 

b) Incinerar o lixo de modo que o gás carbônico e outros produtos resultantes da combustão voltem 

aos ciclos naturais. 

c) Queimar o lixo para que os aditivos contidos na composição dos plásticos, tóxicos e não degradáveis 

sejam diluídos no ar. 

d) Estimular a produção de plásticos recicláveis para reduzir a demanda de matéria-prima não renovável 

e o acúmulo de lixo. 

e) Reciclar o material para aumentar a qualidade do produto e facilitar a sua comercialização em larga 

escala. 
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9. Observe a charge: 

 
Figura 1.  (http://sosriosdobrasil.blogspot.com.br) 

Considerando o processo de urbanização e a vulnerabilidade da população brasileira aos desastres 

“naturais” nas grandes cidades (enchentes, deslizamento de encostas), é correto afirmar que: 

a) O constante aumento do valor da terra nas áreas centrais e a presença de grandes contingentes de 

pobres nas cidades levaram a um processo contínuo de expansão urbana, dada através da ocupação 

de áreas, a princípio, pouco valorizadas pelo mercado imobiliário, mas suscetíveis a desastres 

“naturais”. 

b) As políticas de habitação e urbanização implementadas pelas grandes cidades do país permitiram 

que a população de baixa renda pudesse residir em áreas localizadas na periferia das grandes 

cidades, mas livres da possibilidade de deslizamentos de terras e enchentes. 

c) O predomínio de uma visão de planejamento do espaço apoiada, sobretudo, na adequação do sítio 

urbano às possibilidades de ocupação oferecidas pelo meio natural levou à produção de um espaço 

urbano em que a vulnerabilidade a desastres naturais foi bastante reduzida. 

d) As áreas suscetíveis à ocorrência de desastres “naturais” independem das condições oferecidas pelo 

meio natural e têm relações apenas com o processo de segregação socioespacial que ocorre nas 

grandes cidades. 

e) Em razão do facilitado acesso às técnicas de engenharia civil e da equidade na distribuição da renda 

junto à população brasileira tornou-se possível promover a ocupação, com segurança, de áreas que 

sempre foram consideradas vulneráveis a desastres ambientais. 
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10. O crescimento precipitado das cidades em decorrência do acelerado desenvolvimento tecnológico da 

segunda metade do século XX produziu um espaço urbano cada vez mais fragmentado, caracterizado 

pelas desigualdades e segregação espacial, subemprego e submoradia, violência urbana e graves 

problemas ambientais. Sobre os problemas socioambientais nos espaços urbanos-industriais é correto 

afirmar que: 

a) os resíduos domésticos e industriais aliados aos numerosos espaços marginalizados, problemas de 

transportes, poluição da água e do solo, bem como os conflitos sociais são grandes desafios das 

cidades na atualidade. 

b) as ações antrópicas, em particular, as atividades ligadas ao desenvolvimento industrial e urbano têm 

comprometido a qualidade das águas superficiais, sem contudo, alcançar os depósitos subterrâneos. 

c) os conflitos sociais existentes no espaço urbano mundial estão associados à ampliação de políticas 

públicas para melhoria de infraestrutura que provocou o deslocamento de milhões de pessoas do 

campo para a cidade. 

d) a violência urbana, problema agravado nos últimos anos, está associada à má distribuição de renda, 

à livre comercialização de armas de fogo e à cultura armamentista existente na maioria dos países 

europeus. 

e) a chuva ácida ocorrida nos países ricos industrializados apresenta como consequências, a 

destruição da cobertura vegetal, alteração das águas, embora favoreça a fertilização dos solos 

agricultáveis. 
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Gabarito 

 

1. e. 

O processo de urbanização diminui as taxas de infiltração, o que contribui para o aumento do escoamento 

superficial e da vazão em áreas urbanas, pois a água da chuva demora menos tempo para chegar nas 

calhas dos rios, conforme é possível observar no gráfico. 

 

2. c. 

A questão expõe um gráfico com o aumento da silvicultura (plantio florestal) e a diminuição do extrativismo. 

Tanto a silvicultura quanto o extrativismo tem como objetivo a obtenção de madeira. Se há uma expansão 

da participação da silvicultura e uma redução do extrativismo para esse fim, isso nos leva a inferir que a 

madeira é oriunda de florestas plantadas, ou seja, da prática do reflorestamento. A silvicultura inclusive é 

responsável por prática de reflorestamento para abastecimento do mercado, tendo lucratividade maior do 

que a prática do extrativismo 

 

3. a 

Belo Monte, em termos de geração de eletricidade, será a segunda maior usina brasileira, mesmo possuindo 

uma área alagada inferior, conforme podemos observar na representação das áreas inundadas. Isso 

aconteceu após uma série de protestos e movimentos na região contra o projeto, o que resultou em uma 

diminuição do seu reservatório. O candidato chegava ao gabarito apenas pela interpretação dos dados 

fornecidos. 

 

4. d 

A impermeabilização do solo urbano contribui para os problemas das enchentes, pois impede a absorção 

de parte da água pelo solo, fazendo com que o volume de escoamento superficial da água seja muito maior. 

 

5. b 

O processo econômico mais atual que coloca em risco o bioma amazônico, causando sérios impactos 

ambientais, é a expansão da fronteira agrícola com o gado e a soja. O avanço da fronteira vem sendo feito 

por famílias retirantes que abrem o roçado se apossando de terras de uso comum, ocupando partes da 

floresta que ainda estão mais concentradas ao sul amazônico.  Também é comum que se abra com o a 

implementação do gado para posteriormente introduzir a soja, já que é proibido desmatar a Amazônia para 

plantação desse gênero agrícola. A introdução de plantas diferentes do bioma podem causar desequilíbrio, 

quadro esse que se agrava pelo intenso uso de agrotóxicos que essa monocultura exige. 

 

6. d 

A proposta do texto não tem um cunho sustentável (uso racional dos recursos), mas sim uma ideia de 

natureza intocada, em que a preservação deriva da não utilização de seus recursos. 

 

7. d 

A resposta tratou de explicar o processo de inversão térmica, no qual o ar mais quente e menos denso fica 

retido abaixo de uma camada de ar mais frio e denso que tenta descer. Desta forma, a massa de ar fica 

presa sobre um local.   

 

8. d 

O uso do plástico como matéria da produção industrial, ao mesmo tempo que  evita o uso de materiais 

pesados como os metais e permite a reciclagem dos produtos, sendo uma alternativa para o problema do 

lixões. 
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9. a 

A questão aborda a problemática dos deslizamentos ou movimento de massa, que são decorrentes das 

condições naturais de vulnerabilidade do solo, tais como a declividade do terreno, somadas às ações 

antrópicas, tais como a retirada da cobertura vegetal. 

 

10. a 

Os problemas destacados nesta resposta vão ser os grandes causadores dos impactos negativos 

socioambientais e representam questões bem atuais que a sociedade precisa encarar para a melhoria de 

vida e recuperação do meio ambiente. 

 

 


