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RESUMO   
 

 

Impacto ambiental deve ser entendido como toda alteração (danos), direta ou indireta, que 

atividades humanas causam na natureza. É importante lembrar que a intensidade e os tipos de impactos 

variam de ambiente para ambiente. No meio urbano, o lixo e as enchentes são impactos mais sensíveis que 

o desmatamento. Estados Unidos, China, Índia e Brasil são exemplos de grandes poluidores. 

 

 

Lixo, Esgoto e Enchentes 
 

A quantidade de lixo produzido pelo homem está aumentando cada vez mais, principalmente devido ao 

desperdício. Pensando nisso, é importante entender a origem dos principais tipos de lixo, que podem ser 

classificados em: 

 

• Domiciliar: Corresponde ao lixo produzido em casa, caracterizado por muita matéria orgânica. 

• Industrial: Corresponde ao lixo produzido pelas indústrias e tudo aquilo que sobra da produção. 

• Hospitalar: Corresponde ao lixo produzido pelos hospitais, que necessita de um tratamento todo 

especial para evitar contaminações. 

• E-waste: Corresponde ao lixo eletrônico. Sua produção está associada à evolução tecnológica, na 

qual produtos são eliminados não porque estão ruins, mas sim porque estão ultrapassados. 

 

A eliminação incorreta do lixo pode gerar poluição do solo e das águas, além de causar enchentes. 

 

 

Impactos Ambientais no Campo 
 

Na realidade brasileira, o setor primário (atividade agrícola, pecuária, extrativismo mineral e vegetal) é um 

dos grandes responsáveis pelos impactos ambientais. Entre eles, destacam-se: 

 

• O avanço do desmatamento, causado pelo crescimento da agricultura e pecuária. 

• A perda de solo originada pelo uso de maquinários agrícolas. 

• A utilização de agrotóxicos que contaminam o solo. 

• A utilização dos Organismos Geneticamente Modificados (OGMs), que causam perda de 

biodiversidade. 

 

 

Impactos Ambientais e as Fontes de Energia 
 

A queima de combustível fóssil (petróleo, carvão, xisto e gás) é o principal impacto ambiental no mundo. 

Todo crescimento econômico de um país significa um maior consumo de energia e, portanto, diferentes 

níveis de impactos. A matriz energética mundial (fonte energética) é composta principalmente por petróleo 

e carvão, o que gera muito impacto. A busca por energia limpa (sem queima de combustíveis) e renovável 

(que se renovam no tempo humano) é a principal solução para esse problema. Entre essas energias 

alternativas, podem-se citar: 

 

• Hidroeletricidade: Gerada a partir do movimento da água. No Brasil, a construção de grandes 

barragens causa enorme desmatamento, gerando impactos.  
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• Eólica: Utiliza a força dos ventos e corresponde a que menos causa impacto, sendo o barulho o 

principal problema. 

• Solar: O principal impacto está associado à construção das placas solares, porém, seu valor elevado 

dificulta sua utilização. 

• Nuclear: Seu grande risco é o vazamento de resíduos nucleares, porém, é considerada uma energia 

limpa por não gerar queima. 

 

 

Desenvolvimento Sustentável 
 

Esse termo aparece pela primeira vez no Relatório Brundtland, ou Nosso Futuro Comum, e busca 

encontrar um equilíbrio entre a necessidade de crescimento e consumo de recursos naturais. Assim, 

sustentabilidade significa consumir os recursos naturais de forma racional e sem esgotá-los, garantindo sua 

disponibilidade para as gerações futuras. 

 

 

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. No presente, observa-se crescente atenção aos efeitos da atividade humana, em diferentes áreas, 

sobre o meio ambiente, sendo constante, nos fóruns internacionais e nas instâncias nacionais, a 

referência à sustentabilidade como princípio orientador de ações e propostas que deles emanam. 

 

A sustentabilidade explica-se pela 

a) incapacidade de se manter uma atividade econômica ao longo do tempo sem causar danos ao 

meio ambiente. 

b) incompatibilidade entre crescimento econômico acelerado e preservação de recursos naturais e 

de fontes não renováveis de energia. 

c) interação de todas as dimensões do bem-estar humano com o crescimento econômico, sem a 

preocupação com a conservação dos recursos naturais que estivera presente desde a Antiguidade. 

d) necessidade de se satisfazer as demandas atuais colocadas pelo desenvolvimento sem 

comprometer a capacidade de as gerações futuras atenderem suas próprias necessidades nos 

campos econômico, social e ambiental. 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. d 

Sustentabilidade significa atender às demandas atuais por recursos naturais sem esgotá-los, garantindo 

o acesso desses recursos pelas gerações futuras, o que a letra D explica corretamente. As letras A e B são 

praticamente opostas ao conceito de desenvolvimento sustentável, pois falam de uma 

incapacidade/incompatibilidade entre crescimento econômico e consumo de recursos naturais. 

Enquanto que a letra C afirma que não deve existir uma preocupação com os recursos naturais, pois eles 

sempre existiram e continuarão existindo. 

 


