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RESUMO   
 

 

Com o crescimento populacional e a cultura do consumismo, a relação entre o homem e os recursos 

que precisamos para sobreviver tem sido conflituosa. 

 

A biodiversidade, ou seja, a diversidade de vidas, como animais, plantas e suas relações tem sido 

drasticamente alterada pela alteração do espaço em função da exploração dos recursos naturais. Essa visão 

da natureza como um recurso ampliou muito com as revoluções industriais. Assim, o crescimento da 

sociedade sempre foi baseado na exploração dos recursos. Os pensamentos que defendem uma ideia 

sustentável de crescimento foram tardios na sociedade, que cresceu e se modernizou com pouco 

planejamento ambiental. O Brasil por exemplo, é um dos países com maior biodiversidade e também o que 

mais desmata. A ideia de sustentabilidade significa poder usar sem acabar, de modo que o sistema se auto 

sustente em seus recursos. Dito isso, vamos ver alguns impactos ambientais provocados pelo crescimento 

da sociedade. 

 

Desmatamento e Desertificação 

 

O desmatamento acontece com a retirada da cobertura vegetal. Isso tem sérios impactos aos habitats 

da fauna e flora, as taxas de infiltração e evaporação de água no solo, assim como a ajuda física das raízes a 

fixar o solo ficam comprometidas. O Brasil tem passado por graves problemas de desmatamento já que nosso 

desenvolvimento é pautado no agronegócio, com o gado e a plantação de soja e trigo que requer uma 

enorme porção de terras para sua realização. A Amazônia por exemplo, além do desmatamento ilegal e dos 

conflitos por terra, sofre com o avanço da agropecuária que ameaça o bioma que influencia no clima e na 

vegetação de vários outros. As taxas de evapotranspiração da Amazônia são tão altas que se for desmatada, 

pode tornar deserto biomas como o cerrado. Além disso, quando você destrói a biodiversidade para fazer a 

monocultura causa vários desequilíbrios ambientais, carecendo de veneno para afastar as pragas. A 

desertificação é quando o solo deixa de ficar fértil, sendo difícil de plantar, deixando o clima árido.  

 

Distribuição de água no mundo  

 

Nossa necessidade por água é muito grande, e a maneira que cuidamos desse recurso não é 

sustentável. No mundo de hoje, o acesso à agua de qualidade é um grande privilégio. O ciclo da água, porém, 

continua ocorrendo apesar de estarmos danificando a qualidade dela. Os oceanos compõem 97,5% da água 

do planeta terra. As reservas de água doce são hoje as mais ameaçadas, sendo real o risco de findar a água 

potável. Desses 2,5% de água doce, 1,8% estão nas geleiras, congeladas. Os rios e as águas subterrâneas do 

lençol freático e dos aquíferos são muito importantes. O Brasil possui muitos recursos hídricos caudalosos 

que são ameaçados também por contaminação. Os rios que podemos destacar são o rio Xingu, rio Amazonas, 

rio Paraná, rio São Francisco e rio Preto.  As águas do rio desaguam no mar e são reincorporadas para a 

atmosfera com a evaporação e voltam para os rios com a precipitação.  
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Imagem do Rio Xingu, na Amazônia. Fonte: Google Images 

 

Além dos rios existem também os aquíferos, que são grandes reservas de água subterrânea. Elas 

podem ter se acumulado pelo tipo de solo ou rocha pela infiltração, ou por lagoas que foram soterradas. 

Esses aquíferos guardam muita água. No Brasil temos o aquífero Guarani e o Halter do Chão, muito 

abastecidos pela capacidade da Amazônia de trocar água com a atmosfera. 
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Mesmo com uma grande reserva de água, o Brasil vivencia uma crise hídrica. O polígono das secas 

representa uma região árida do Brasil, que conta com obras para que aquela população possa ter acesso a 

água. A surpresa é que a crise hídrica afete regiões como São Paulo. O reservatório paulista, a reserva 

Cantareira foi construída em 1975 e já sabiam que precisava de mais reservatórios. Assim, não é a ausência de 

chuva que é responsável por essa crise. A falta de planejamento com fenômenos climáticos brasileiros 

também é um fator muito responsável. O crescimento urbano também aumenta a demanda, somada com a 

falta de planejamento e com a necessidade de água pelo desenvolvimento agrícola-industrial, faz com que 

se gaste e desperdice muita água. 

 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Cerca de 1,1 bilhão de pessoas em todo o mundo não têm acesso à água potável. Nos países em 

desenvolvimento, esse problema aparece relacionado a 80% das mortes e enfermidades. No século 

XX, o consumo da água multiplicou-se por seis - duas vezes a taxa do crescimento da população 

mundial.  
NÓRCIO, I. Falta de água potável no mundo aparece relacionada a 80% das mortes e doenças. Disponível em: 

www.folhadaregiao.com.br. Acesso em: 27 ago. 2014.  

 

No Brasil, uma ação capaz de minimizar o problema descrito no texto é o(a):  

a) aterramento de resíduos sólidos.  

b) tratamento de esgoto das cidades.  

c) construção de usinas hidrelétricas.  

d) privatização de redes de abastecimento. 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios  
 

1. b.  

A melhor maneira de reaproveitar a água utilizada é aplicando o tratamento adequado, que melhoraria a 

disponibilidade e consequentemente o acesso a água de qualidade no Brasil. 

 

 


